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RESUMO  

 

Este trabalho constitui uma pesquisa sobre as mudanças ocorridas na sociedade nos últimos 

tempos, nas comunicações, na tecnologia, na economia, na política e, sobremaneira, nas 

relações sociais, e que imprimiram intensas influências no Direito, em especial, no Direito das 

Famílias. Estudar o Direito e procurar aplicá-lo em situações reais, envolvendo pessoas que 

muito precisam de uma decisão justa e demandem, de fato, decidir e pacificar o litígio que 

lhes é posto exige repensar a maneira como é visto o objeto de exame. Uma decisão que 

analise o contexto histórico e social, sem desconsiderar a norma expressa e tudo 

coerentemente fundamentado, não é fácil, mas é tarefa que se impõe. A conjunção de 

problemas desta demanda acadêmica stricto sensu consiste em investigar como e em que 

medida o Pensamento Complexo é suscetível de contribuir para uma melhor interpretação e 

aplicação das normas relativas ao Direito das Famílias. O trabalho, portanto, se propõe, com a 

atenta observação jurídica das famílias, conjugar a análise teórica com a dinâmica forense, ao 

se verificar julgados que envolvam matérias a exigir mais acurada interpretação. O objetivo 

geral é investigar a possibilidade de, em termos hermenêuticos, se fazer uso do Pensamento 

Complexo para tornar mais efetivo, com decisões mais justas, o Direito das Famílias na 

sociedade contemporânea. A metodologia utilizada foi a de ordem qualitativa, quando se 

estuda a família na qualidade de fenômeno histórico e social. Recorreu-se a material 

bibliográfico e documental, bem como ao método indutivo como expediente para se aportar a 

conclusões após análise jurisprudencial de julgados selecionados.  

 

Palavras-chave: Direito das Famílias. Hermenêutica. Complexidade. Epistemologia; 

Jurisprudência. 
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ABSTRACT  

 

This work is a research on the changes that have occurred in society in recent times, in 

communications, technology, economy, politics and, above all, in social relations, and that 

have had an intense influence on law, especially family law. To study Law and try to apply it 

in real situations, involving people who very much need a fair decision and demand, in fact, to 

decide and pacify the litigation that is put before them, requires rethinking the way the object 

of the examination is seen. A decision that analyzes the historical and social context, without 

disregarding the expressed norm and all coherently grounded, is not easy, but it is a task that 

must be undertaken. The conjunction of problems of this academic demand stricto sensu 

consists in investigating how and to what extent Complex Thinking is likely to contribute to a 

better interpretation and application of the norms related to Family Law. The work, therefore, 

proposes, with the attentive legal observation of the families, to combine the theoretical 

analysis with the forensic dynamics, when it is verified that they involve subjects that require 

more accurate interpretation. The general objective is to investigate the possibility, in 

hermeneutical terms, of making use of Thought Complex to make more effective, with fairer 

decisions, Family Law in contemporary society. The methodology used was that of qualitative 

order, when studying the family as a historical and social phenomenon. Bibliographic and 

documentary material was used, as well as the inductive method as an expedient to draw 

conclusions after jurisprudential analysis of selected judges. 

 

Keywords: Family Law. Hermeneutics. Complexity. Epistemology; Jurisprudence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história se caracteriza por transformações sociais, modificações que ocorrem não 

somente em termos tecnológicos e científicos com profundas alterações na qualidade material 

de vida das pessoas, mas também com mudanças nos costumes e nos valores, com novos 

conceitos e formas que têm profundas relações no âmbito interpessoal, precisamente na 

família. 

A sociedade atual e a globalização, com os valores e conhecimentos sendo 

questionados, na era de intenso desenvolvimento tecnológico, com as pessoas conectadas em 

tempo real e a todo instante, despertam interesse e levam a questionar esse contexto nas 

relações familiares, suas encruzilhadas e os problemas que surgem de novos arranjos, a exigir 

do Poder Judiciário decisões que vão além da mera aplicação do texto legal. 

Esta investigação nasceu dessa inquietação e da necessidade de se refletir sobre a 

conjuntura familiar contemporânea e seus princípios nucleares. Há quem sustente a ideia de 

que a instituição familiar estar em crise, todavia o mais importante é procurar entendê-la e 

reconhecer as transformações e como estas s refletem no Direito. 

A família antecede a qualquer manifestação do Direito e, tampouco, as mudanças nas 

relações familiares ocorrem em razão de qualquer alteração legislativa. A Constituição 

Federal de 1988, assim, reconheceu que todo agrupamento humano baseado no afeto é 

considerado e protegido como família e que todos os seus membros, independentemente de 

gênero e idade, devem ser respeitados e protegidos para que desenvolvam suas 

potencialidades em um espaço familiar saudável. A familia, na sociedade contemporânea é 

um espaço onde seus membros, solidariamente e unidos pelo afeto, buscam desenvolver-se. O 

que os une, portanto, é, também, a afetividade. 

Em face de novos arranjos familiares, evidente se torna a necessidade de uma visão 

distinta, arrimada em um diálogo entre diversos ramos do conhecimento, que desafia a lógica 

tradicional e trabalha com as contradições e as interdependências em um processo com várias 

dimensões. Não basta, tão somente, a criação legal de institutos se os olhares permanecem os 

mesmos. A mudança transita, necessariamente, por um novo paradigma de Ciência do Direito, 

sendo o Pensamento Complexo alternativa para lançar novas estratégias metodológicas à 

interpretação das normas, questão de base que será neste ensaio investigado. 

O tema aqui analisado parte, necessariamente, de um estudo dos fundamentos da 

Hermenêutica como um sistema das diretrizes direcionado para a orientação da atividade 

interpretativa. Por intermédio das regras da Hermenêutica se dá a interpretação, todavia, longe 
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de uma visão estática, vez que a subjetividade sempre existirá a exigir constante superação, o 

que leva à inesgotabilidade do sentido, numa visão filosófica. 

O ser humano, como sujeito cognoscente, tudo interpreta. O conhecimento, assim, está 

umbilicalmente ligado à interpretação, porquanto o homem dela se utiliza para captar sentido 

e, no caso da Hermenêutica jurídica, uma interpretação e a aplicação da norma no tocante ao 

fato, momento dinâmico da aplicação racional do Direito. 

A dissertação está dividida em cinco capítulos, inclusas a introdução e a conclusão – 

primeiro e quinto – seguindo-se as Referências. No capítulo dois, procura-se contextualizar a 

temática com o intuito de se conhecer um pouco mais sobre a Hermenêutica e o Pensamento 

Complexo. No estudo do Direito, o problema da interpretação dos textos adquire relevância. 

Já não basta, a quem trabalha com o Direito, ser conhecedor das normas e aplicá-las 

literalmente, porquanto se exige uma aplicação, que passa, necessariamente, por uma 

interpretação, muitas vezes além das chamadas disciplinas jurídicas.   

A Hermenêutica, desde o século imediatamente passado, é estudada com maior 

atenção pelos juristas, na tentativa de se compreender o fenômeno jurídico. Exprime-se, 

corretamente, que a Hermenêutica jurídica visa a sistematizar os processos utilizados na 

compreensão e aplicação do Direito a uma determinada situação. Tem curso a lógica da 

subsunção, no âmbito da qual a premissa maior (norma legal) é a regra e a premissa menor 

constitui o fato concreto, com a decisão emergindo da conclusão. Esse procedimento revela 

uma herança do pensamento racionalista, paradigma central para o desenvolvimento das 

chamadas Ciências da Natureza. 

O positivismo jurídico normativista, e suas várias versões, um marco importante no 

pensamento jurídico moderno, revelam-se como fruto desse raciocínio de matriz cartesiana, e 

que ainda hoje faz parte do, modus argumentandi, de muitos juristas. A codificação, adequada 

ao contexto econômico e social da época, suplantou um Direito que era buscado nos costumes 

ou mesmo no Direito romano. As normas passaram a ser codificadas, sistematizadas; o 

Direito já estava feito, não cabia ao aplicador interpretá-lo.  

Para fins desta pesquisa, sobra reconhecida uma relação entre entendimento e 

aplicação, e que a Hermenêutica jurídica, partindo de um sentido abstrato, busca chegar ao 

concreto por intermédio de procedimento controlável. 

O Pensamento Complexo procura entender e oferecer soluções às novas exigências da 

sociedade contemporânea. Mudanças paradigmáticas ocorridas nas ciências em geral, bem 

como na teoria do Direito, notadamente com o reconhecimento do pós-positivismo com suas 

regras e princípios, impõem uma nova visão sobre o fenômeno jurídico, alio modo intellectus, 
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que não se abstém do critério da complexidade, estabelecida dinamicamente com a interação 

de seus elementos. 

O Direito, desde o momento em que pretende solucionar litígios com a pacificação 

social sem olvidar do teor e da coerência das suas formulações, não há de se manter separado 

de outras áreas do conhecimento. Há quem defenda o Direito como expressão de poder e 

ideologia, mais ainda em uma sociedade capitalista, permeada por conflitos individuais, na 

qual a balança favorece os detentores do poder, razão pela qual não há efetiva materialização 

das normas. Tal afirmação, todavia, é passível de refutação, conforme se demonstra com a 

análise desenvolvida.  

Permanecer preso ao paradigma positivista, fundamentado tão somente na lei, 

separando o fato jurídico do social, transformando-se em atividade por demais hierarquizada e 

formalista na qual os profissionais da área são chamados de operadores, aplicadores da lei, 

enfraquece o Direito e, sobretudo, as decisões judiciais quando desfocadas da realidade.  

No capítulo três, procedeu-se a um estudo sobre o Direito das Famílias, muito sensível 

às mudanças ocorridas no contexto social, e que carece de decisões mais consentâneas com a 

realidade e que, de fato, procurem, na medida do possível, solucionar o conflito, o que exige, 

pelo menos, uma compreensão das ocorrentes mudanças. 

Em seguida, fez-se lábil incursão a respeito da evolução do conceito de família, da 

Antiguidade até os dias atuais, passando pelo Império Romano e pela Revolução Industrial, 

quando as mulheres começam a trabalhar fora do âmbito doméstico, ganhando espaço no 

mercado laboral, até chegar à nascente família contemporânea, caracterizada pela diversidade 

e pelo afeto.    

A Constituição Federal de 1988 e, logo a seguir, o Código Civil de 2002, procuraram 

reduzir as desigualdades entre homens e mulheres, com a Carta elencando, mesmo que 

exemplificativamente, princípios dos quais a sociedade reclamava a sedimentação, vez que já 

vivenciava seus valores.  

No capítulo de número quatro, por se acreditar que a prática forense se ressente de 

análises em que se põe em dúvida o próprio pensamento jurídico dominante, foi efetivado o 

exame de algumas decisões judiciais, por se entender que transportam valiosas contribuições 

para a evolução do Direito, mas que devem ser criticadas. 

Os estudos de casos aqui expressos dão azo ao pesquisador examinar determinada 

situação, demandando entendê-la de maneira complexa, ao passo que a jurisprudência servirá 

como embasamento documental para a análise dos casos sujeitos a cotejo. 
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Três acórdãos foram escolhidos para a devida análise e discussão entre o Direito das 

Famílias e o Pensamento Complexo: Abandono Afetivo, Reconhecimento de União Estável 

após a Morte e União Poliafetiva. A escolha dos acórdãos se deu no intuito de se analisar a 

fundamentação das decisões em determinado contexto e a coerência delas com amparo no 

processo decisório. 

Em muitas situações, todavia, é necessária uma análise mais ampla, com um campo de 

visão indo além do estritamente jurídico. Dos próprios juízes, quando são recrutados, exigem-

se conhecimentos do Direito positivado, não existindo maior preocupação com outros 

domínios, tampouco com a capacidade de análise e pensamento crítico sobre os problemas 

que lhes serão conduzidos a julgamento. 

O objeto desta busca universitária em sentido restrito – Dissertação de Mestrado 

acadêmico - conforma a observação diligente do Pensamento Complexo como aporte 

hermenêutico para a interpretação das normas relativas ao Direito de Família, estudo este 

pendido para a solução de conflitos que se caracterizam por não serem inteiramente abarcados 

pela Lei, vez que impregnados de aspectos sociais e pessoais determinantes da eficácia da 

decisão judicial e do próprio Direito. 

O objetivo geral do experimento sob relação, pois, é investigar a possibilidade de, em 

termos hermenêuticos, se fazer uso do Pensamento Complexo como expediente para tornar 

efetivo o Direito de Família na sociedade contemporânea. No tocante aos objetivos 

específicos, foram pesquisados: 1) a Hermenêutica, sua evolução e métodos, bem como o 

Pensamento Complexo como aporte para a interpretação das normas jurídicas; 2) a 

complexidade das relações familiares, notadamente no que se refere ao afeto como 

sustentáculo maior da família e suas consequências, bem como os formatos de parentesco, 

tudo ao lume do Pensamento Complexo; e 3) estudo dos julgados de Direito de Família, com 

sua fundamentação, propondo-se interpretação adequada para que suas normas atinjam seu 

desiderato com a devida fundamentação em matérias que tragam maior complexidade, tais 

como a incidência do dano moral quando da dissolução da sociedade conjugal.  

A procura do fato científico, neste passo, é fundamentalmente bibliográfica, teórica e 

descritiva dos conceitos e tem celagem qualitativa. O método adotado é o indutivo, bem como 

e principalmente dialético por consubstanciar uma reação entre fato e norma, o que é 

imprescindível para uma prática jurídica democrática. Destaque-se a intenção de que as obras 

para a pesquisa em Direito adotam, na sua maioria, o pensamento linear, cartesiano, e que o 

paradigma da complexidade ainda é um método científico em franca formulação. 
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No método indutivo, partindo de dados particulares, tenciona-se chegar a uma verdade 

geral não contida nas partes examinadas. Na dialética, ideias são confrontadas, o que se revela 

fundamental em um trabalho científico, notadamente quando se pretende propor um novo 

paradigma que auxilie na interpretação das normas do Direito das Famílias, com base em 

julgados selecionados.  

A hipótese geral do trabalho é que a ciência se transformou e que o Direito não fica 

alheio a essas transformações. O paradigma tradicional do Direito, com sua teoria positivista, 

em face de uma sociedade cada vez mais complexa, já não satisfaz. A insuficiência de tal 

modo de pensar levou ao questionamento dos pressupostos da própria ciência, a exigir um 

pensamento sistêmico, dando início a uma virada epistemológica e ao surgimento de mais 

pressupostos para a racionalidade científica. A crise de paradigmas advém do esgotamento 

das certezas científicas e, por consequência, submete a xeque os modelos de fundamentação, 

fazendo surgir novas teorias e novos referenciais. Assim, a hipótese geral está centrada no 

estudo da possibilidade, em termos hermenêuticos, de se louvar no Pensamento Complexo 

como estratégia de tornar efetivo o Direito de Família na sociedade contemporânea.   

Destaque-se a ideação de que esta pesquisa aflorou da necessidade de se refletir no 

tocante à matéria, que ainda não se acha muito explorada, apesar de ser do interesse de outras 

áreas do conhecimento, em ultrapasse ao Direito.  

 

2 HERMENÊUTICA, PENSAMENTO COMPLEXO E DIREITO  

 

Conquanto se cultivem, evidentemente, as reflexões procedidas até esta posição do 

ensaio universitário sob glosa, esta seção, em continuidade, representa o alicerce da 

Dissertação, que se propõe, principalmente, realizar um estudo do Pensamento Complexo 

como aporte hermenêutico para a interpretação das normas relativas ao Direito de Família, 

estudo este direcionado para a solução de conflitos que se caracterizam por não serem 

inteiramente abarcados pela Lei, vez que impregnados de aspectos sociais e pessoais 

determinantes da eficácia da decisão judicial e do próprio Direito. 

De logo, no primeiro item, são feitas considerações sobre a Epistemologia, bem assim 

breve exposição sobre a Ciência, com a evolução do seu conceito, sua falibilidade, e a 

permanente busca da verdade. A Epistemologia debate pontos fundamentais do 

conhecimento, tais como o mito da sua revelação, a sua coerência, a linguagem, o problema 

da verdade, da razão e do subjetivismo; e, no tocante ao Direito, com relação ao que se chama 

de Epistemologia jurídica, destaca-se a noção de que este é cada vez caracterizado pelo seu 
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teor interdisciplinar, e a demarcação dos seus limites muito importa ao estudo do 

conhecimento. 

No item dois, à sua vez, efetiva-se uma inquirição em torno da Hermenêutica, 

notadamente da Hermenêutica jurídica, situando o Direito como uma ciência social e 

histórica, em constante modificação, por isso mesmo, sempre a exigir superações e novas 

interpretações. No segmento três, discutem-se a Nova Hermenêutica e seus influxos na 

interpretação das leis, bem como sua importância atual. 

E, no remate, efetiva-se uma investigação sobre o Pensamento Complexo e seus 

princípios estruturantes como aporte hermenêutico para uma interpretação jurídica, com maior 

ênfase para o Direito de Família, como alternativa para enfrentar a complexidade do real, no 

encalço da compreensão de uma realidade plural.  

A premissa oferecida pelo Pensamento Complexo no sentido de que tudo é susceptível 

de  estar relacionado - e que não se ignoram determinados fatores, pressupondo uma avaliação 

multidimensional, com ponto de ligação entre vários ramos do conhecimento, evitando o 

pensamento simplificador, admite a incerteza e a incompletude, de que todo saber deve ser 

questionado - é crucial às considerações para arrimar a pesquisa realizada. 

 

2.1 Considerações sobre a Epistemologia 

  

Nesta seção, foram expressas ponderações sobre a Teoria do Conhecimento, partindo-

se da Antiguidade clássica, época compreendida dos séculos VIII a VI a.C, e, em seguida, no 

século V a.C., com Sócrates, Platão e Aristóteles, com os quais se consolidou ainda mais a 

tentativa de se conhecer o mundo de forma racional; passando por Descartes, na chamada 

Idade Moderna, em que se buscou um padrão de racionalidade universal, até se chegar à 

Teoria da Complexidade, com uma nova visão sobre os problemas e como bem solucioná-los. 

Nessa perene tentativa de melhor compreensão, se faz necessário tecer considerações 

sobre a Epistemologia, ou Teoria do Conhecimento, que cuida do estudo das condições de 

produção do discurso científico. Vale dizer, trata da validade do conhecimento em geral, 

mesmo que, em aparente contradição, essa validade seja constantemente questionada. Carlos 

Raimundo Popper (1996, p. 129) esclarece:  

 

A teoria do conhecimento – e, em particular, a teoria do conhecimento científico – é 

incessantemente confrontada com um quase paradoxo que podemos verificar pelo 

choque entre estas duas teses. Primeira tese: o nosso conhecimento é vasto e 

impressionante. Conhecemos não só inúmeros pormenores e factos de significado 

prático, mas também muitas teorias e explicações, que nos proporcionam uma visão 
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intelectual sobre temas vivos e inanimados, incluindo nós próprios e as sociedades 

humanas. Segunda tese: a nossa ignorância não tem limites e é esmagadora. Cada 

porção de conhecimento que adquirimos serve para abrirmos mais os olhos para a 

vastidão da nossa ignorância. Ambas os testes são verdadeiros e o seu choque 

caracteriza o estado nosso conhecimento.  

 

Destaque-se, de logo, a ideia de que a Epistemologia é de fundamental importância 

também no estudo do Direito, tanto na compreensão do que seja o objeto da Ciência do 

Direito, a sua finalidade, bem como no tocante à natural limitação da cognição humana para a 

obtenção de um “conhecimento verdadeiro” e sobre a ocorrência dos fatos quando da 

aplicação da norma. Por consequência, convém, ainda, levar em linha de conta o que bem 

sintetiza Fernandes (2019, p. 32), quanto à importância da Epistemologia na aplicação do 

Direito e o reconhecimento de limitações à cognição humana que interferem sobremaneira na 

percepção sobre o que seria a verdade e, ainda, a estreita relação, como todo o desdobramento 

jurídico, da prova judicial com a teoria do conhecimento. 

Assim, a Ciência, que outrora ousava ser possuidora de verdades absolutas ou mesmo 

da possibilidade de se chegar a elas, hoje tem seus argumentos refutados, bem como percebe 

denegada a pretensão de que ela também está sempre atestada de certeza; por outro lado, essa 

constante incompletude é o que a torna mais bela e envolvente a desafiar. 

O meio jurídico, desta feita, não deveria se ater, tão somente, ao seu pretenso objeto de 

estudo como fonte de verdades e revelações, mas estudá-lo não de modo mecanicista e 

meramente instrumental.  

Não se deve iniciar qualquer pesquisa sobre Epistemologia sem uma breve introdução 

sobre o conhecimento que, na lição de Belchior (2011, p. 155 e 156), “[...] sempre que se tem 

um ato de conhecimento, é inafastável a presença de três elementos necessários: o eu que 

conhece, a atividade que o eu cognoscente desenvolve e o objeto a que se dirige a atividade 

desenvolvida”.  

O sujeito cognoscente é o ser dotado de razão, o ser humano, até prova em contrário; o 

objeto cognoscível é tudo sobre o qual se possa elaborar um juízo lógico e, como registra 

Machado Segundo (2016, p. 38 e 42), o conhecimento, não necessariamente, terá por objeto 

somente parcelas do mundo físico, acessíveis ao sujeito cognoscente por intermédio dos seus 

sentidos, mas também são objetos do conhecimento, acessíveis por meio da razão e do 

pensamento. Prossegue o Prof. H.B. Machado Segundo: 

 

No caso de conhecimento de realidades puramente institucionais, como as normas 

jurídicas, isso se torna ainda mais problemático, pois a parcela do dado a ser 

estudado que é fruto de uma construção do sujeito, ainda que à luz de critérios 
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definidos de maneira intersubjetiva, é consideravelmente maior. Não bastasse isso, a 

realidade é demasiadamente complexa, sendo o conhecimento, sempre, uma 

simplificação dela, em algum grau [...]  

 

O conhecimento, assim, revela-se na imagem estabelecida pela pessoa a respeito do 

objeto, passível de ser tudo. Correntes filosóficas atribuem distintas relevâncias a um dos 

polos dessa relação - os idealistas atribuem maior valor ao sujeito cognoscente ou ao que se 

constitui na sua mente.  

Os realistas consideram o objeto como de maior relevância, e que o sujeito apenas o 

descreve, não ocorrendo, no ato de conhecer, qualquer elaboração ou mesmo modificação do 

objeto. O criticismo, à sua vez, busca superar os pontos contraditórios entre os idealistas e os 

realistas, ao enfrentar o problema da não separação sujeito-objeto, reconhecendo que o sujeito 

exerce função criadora quando da produção do conhecimento, mas que esta função não é 

absoluta. 

O ser humano é um animal em constante busca do conhecimento que, dada sua 

inesgotabilidade, é sempre parcial, o que causa angústia e ao mesmo tempo deslumbra e torna 

a vida mais desafiadora e interessante. Mosé (2019, p. 16) bem compreende e revela esse 

caminhar da humanidade: “Mas o processo de humanização nunca termina. O humano 

continua em processo, ele é o processo, ou a ponte, como diz Nietzsche no prólogo do 

Zaratustra. Então, não faz sentido falar da humanidade como finalidade, mas como uma 

constante transformação”.   

O conhecimento, qualquer que seja sua estrutura, tem por finalidade olhar o mundo de 

uma maneira organizada, na tentativa de pôr ordem a um contrário aparente e, nesse intento 

de conhecer, o ser humano interpreta os fatos de variegadas maneiras e sob diversos 

fundamentos, de sorte que o conhecimento é capaz de ser dividido, apenas para fins de 

organização, em comum ou vulgar (comum), religioso, filosófico, mítico e científico, 

conforme classificação proposta por Cyrino e Penha (1992).  

O conhecimento comum é o saber que se adquire no dia a dia, desde que se nasce e se 

revela na relação que se tem com o mundo cotidianamente, caracterizando-se por não ser 

crítico e é repetido sem ser questionado e sem qualquer procedimento metodológico.  

O religioso tem por característica maior seu dogmatismo, no qual as descobertas se 

dão pela revelação, e não por intermédio da razão e dos sentidos, vale dizer, o saber teológico 

é elaborado fora da lógica racional e com base na fé, a razão não precisa compreender os seus 

dogmas, mas a fé deve aceitá-los sem questionamentos. 
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O mítico cuida de uma espécie de conhecimento que é baseado na intuição e busca 

ajudar a explicar o mundo por intermédio de histórias construídas, narrativas que, com base 

em modelos naturais ou mesmo sobrenaturais, cria representações para atribuir significado a 

eventos passados e fazer previsões. Aqui, também, é evidente qualquer utilização da lógica 

racional conforme se a conhece. 

 O saber filosófico é crítico e questionador e, apesar de o conhecimento científico ter 

sua origem no pensar filosoficamente, com este não se confunde. O objeto da Filosofia é, 

grosso modo, a busca da verdade e, além de totalizante, é reflexivo ao tentar compreender as 

ideias humanas; é questionador, vez que a dúvida é o ponto de partida de toda sua indagação; 

é racional, pois seu conhecimento é conduzido tendo com base critérios lógicos e racionais; e, 

também, é sistemático por não admitir contradições, com as ideias organizadas, inclusive 

questionando as próprias condições de possibilidade e validade do todo conhecimento.  

O conhecimento científico, à sua vez, busca compreender “verdades” e explicá-las por 

intermédio da razão, objetiva e logicamente. Pelo menos essa seria a ideia que o chamado 

senso comum – ou communis opinio - tem da ciência, o conhecimento provado e, de acordo 

com Chalmers (1993, p. 23), esta ciência é baseada no que se ouve, vê e toca, na qual as 

opiniões ou preferências pessoais e suposições especulativas não têm lugar, vez que é 

objetiva. Os cientistas, ao contrário dos filósofos, se preocupam com a verificação e a 

experimentação das suas hipóteses.  

A maneira pela qual o senso comum vê a Ciência não revela, de fato, como esta evolui 

e a sua busca incessante do conhecimento sempre em constante superação, como bem salienta 

Gleiser (2014, p. 23): 

 

A ilha do conhecimento é cercada por um vasto oceano, o inexplorado Oceano do 

Desconhecido, onde, inevitavelmente, ocultam-se inúmeros mistérios [...] No 

entanto, inspirados pela nossa imagem, vemos que, quando a Ilha do Conhecimento 

cresce, nossa ignorância também cresce, delimitada pelo perímetro da Ilha, a 

fronteira entre o conhecido e o desconhecido: aprender mais sobre o mundo não nos 

aproxima de um destino final – cuja existência não passa de uma suposição 

alimentada por esperanças infundadas -, mas, sim, leva a novas perguntas e 

mistérios. Quanto mais sabemos, melhor entendemos a vastidão de nossa ignorância 

e mais perguntas somos capazes de fazer, perguntas que, previamente, nem 

poderiam ter sido sonhadas. 

 

A Ciência sempre exerceu fascínio sobre as pessoas com o seu desenvolvimento e 

progresso, notadamente as ditas naturais. Apesar de não se falar em verdade absoluta e até 

mesmo definitividade no âmbito das ciências, exprime-se que ela possui relativa 

confiabilidade e, sobretudo, organização e método.  
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As ciências, quanto ao seu objeto de estudo e, principalmente, em relação aos métodos 

pelos quais se procuram comprovar suas asserções, são classificadas em formais e factuais. As 

formais são aquelas em que se estudam as ideias, criações da mente, arrimadas em uma lógica 

rígida, enquanto, nas factuais, as ocorrências são analisadas sob observação e experimento. O 

Direito é estudado sob o método das ciências factuais. 

Aqui merecem referências as teorias de Carlos Popper e Pedro Kuhn. Popper (1987, 

p.106-107) faz importante relação da Ética com a verdade e a ciência na necessidade de uma 

honestidade intelectual e firma princípios que devem ser seguidos: 

 

Os princípios que subjazem a qualquer discussão racional, quer dizer, a qualquer 

discussão ao serviço da busca da verdade, são propriamente princípios éticos. 

Gostaria de apresentar três desses princípios: 1° O princípio da falibilidade: talvez 

eu não tenha razão e talvez tu tenhas razão. Mas também é possível que nenhum 

tenha razão. 2° O princípio da discussão sensata: queremos tentar apresentar, o mais 

impessoalmente possível, as nossas razões pró e contra uma certa, e criticável, 

teoria. 3° O princípio da aproximação a verdade. Por meio de uma discussão 

objetiva aproximamo-nos quase sempre da verdade e chegamos a um melhor 

entendimento; mesmo quando não chegamos a acordo.  

 

Sustenta o referido filósofo que a essência do conhecimento científico reside no fato 

de ser sempre possível a refutação de uma teoria científica, e que só pode ser chamada de 

científica em razão dessa característica, que é a chamada falibilidade, na qual o erro é 

inevitável e faz parte de toda e qualquer teoria que se pretende científica, e por intermédio 

dele é que a ciência constantemente se move.  

Machado Segundo (2016, p. 46), ao discorrer sobre o falibilismo, assevera que ainda 

que não seja possível a certeza sobre as afirmações feitas em relação à realidade, é factível 

submetê-las a testes, e que serão válidas até que seja demonstrada a sua falsidade. O sujeito, 

assim, deve permanecer aberto para a possibilidade de estar errado. 

 O conceito de verdade, nesta seara, seria um ideal a ser buscado pelo conhecimento, 

que deve ser criticamente analisado, vez que, baseado na suscetibilidade e a verdade, mesmo 

com o avanço da produção científica, é suscetível ao erro.   

Kuhn (2011), à sua vez, com uma ideia de ciência historicamente orientada, sustenta 

que o trabalho científico segue etapas, iniciando-se com a aceitação de um paradigma e o 

amadurecimento de uma “ciência”, que passa, em seguida, a ser a “ciência normal”, na qual a 

maior concentração da produção científica é no paradigma que lhe dá sustentação. Em 

seguida, começa-se a praticar uma “ciência” fora da normalidade, com a instauração de um 

período de crise, até que os cientistas adotam um novo paradigma, substituindo o antigo, 

reiniciando-se, então, ao período de ciência normal. 
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Para que se compreenda como isso é possível, devemos reconhecer que um 

paradigma pode ser muito limitado, tanto no âmbito como na precisão, quando de 

sua primeira aparição. Os paradigmas adquirem seu status porque são mais bem 

sucedidos que seus competidores na resolução de alguns problemas que o grupo de 

cientistas reconhece como graves. Contudo, ser bem sucedido não significa nem ser 

totalmente bem sucedido com um único problema, nem notavelmente bem sucedido 

com um grande número. De início, o sucesso de um paradigma – seja a análise 

aristotélica do movimento, os cálculos ptolomaicos das posições planetárias, o 

emprego da balança por Lavoisier ou matematização do campo eletromagnético por 

Maxwell – é, a princípio, em grande parte, uma promessa de sucesso que pode ser 

descoberta em exemplos selecionados e ainda incompletos. A ciência normal 

consiste na atualização dessa promessa, atualização que se obtém ampliando-se o 

conhecimento daqueles fatos que o paradigma apresenta como particularmente 

relevantes, aumentando-se a correlação entre esses fatos e as predições do 

paradigma e articulando-se ainda mais o próprio paradigma. (KUHN, 2011, p. 44). 

 

Paradigma, ciência normal e ciência extraordinária (revolução científica) surgem e vão 

de encontro à ideia de uma ciência que progride linearmente, de maneira cumulativa, fundada 

em valores absolutos e universais. 

A Epistemologia passou por importantes transformações, notadamente ao longo do 

século XX, com mudanças paradigmáticas de maneira gradual, não linear, com avanços e 

retrocessos. As mudanças paradigmáticas da ciência se referem ao movimento de transição de 

uma ciência tradicional, moderna, para uma chamada pós-moderna. A primeira se refere à 

noção de mundo mecanicista, reducionista, cartesiano; enquanto a segunda exige uma 

mudança de percepção, de paradigma. De logo se faz necessário estabelecer o sentido de 

paradigma como crenças e valores dos cientistas no sentido de visão ou concepção de mundo 

implícita na própria atividade científica. 

A Antiguidade clássica, época compreendida dos séculos VIII a VI a.C., notadamente 

com os pensadores da Escola de Mileto - Tales, Anaximandro e Anaxímenes - trouxeram a 

base do pensamento científico ocidental com a tentativa de compreender o mundo por 

intermédio da razão com a passagem do mito para o pensamento racional. O século V a.C., 

com Sócrates, Platão e Aristóteles, consolidou ainda mais a tentativa de se conhecer 

racionalmente o mundo. 

Nos séculos seguintes, os romanos mantiveram a tentativa de se chegar ao 

conhecimento pela razão, até que, com o advento e a consolidação do Cristianismo, procurou-

se conciliar as chamadas verdades de fé com o pensamento racional. 

Somente no século de XVII, o modelo de racionalidade até então vigente foi alvo de 

outra inflexão, com René Descartes, na chamada Idade Moderna, quando foi buscado um 
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padrão de racionalidade universal e aplicável a todos os domínios do conhecimento, vale 

dizer, do universo físico ao campo social, político e também moral. 

Nos séculos XVI e XVII, com a revolução científica proporcionada pelas notáveis 

descobertas nos ramos da Matemática, Astronomia e Física, o mundo começou a ser 

entendido como uma máquina, supostamente funcionando sob leis matemáticas exatas. Tal 

movimento teve como principais representantes Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, René 

Descartes, Francis Bacon e Isaac Newton.  

Essa visão de mundo mecanicista foi inaugurada pelas mudanças revolucionárias 

ocorridas na Astronomia e na Física e,  em razão do papel fundamental da Ciência para que as 

mudanças ocorressem, passou-se a chamar os séculos XVI e XVII de Era da Evolução 

Científica, iniciando-se, assim, a Era Moderna. 

Cientistas modernos, com a pretensão da universalidade do conhecimento baseado na 

racionalidade e no rigor, formularam métodos que supostamente garantiam a certeza e os 

fundamentos do conhecimento. O método criado por Descartes, um dos símbolos dessa 

revolução, partia do pressuposto de que, quebrando o fenômeno complexo em partes, poderia 

se compreender o todo a partir das propriedades das mesmas partes. A  maneira e o padrão de 

se fazer ciência se generalizaram com o racionalismo cartesiano, cada área de conhecimento 

iniciou uma busca solitária à procura da sua verdade.  

Com objetos e métodos definidos, iniciou-se um processo que culminaria com a 

hiperespecialização: saber quase tudo sobre quase nada. Assim, com a noção de método 

científico, os paradigmas da ciência moderna são sintetizados em três pressupostos: 

simplicidade, estabilidade e objetividade. 

O pressuposto da simplicidade significa que a Ciência faz a análise dos objetos 

complexos mediante a sua fragmentação, estabelecendo relações causais lineares e 

unidimensionais, decorrendo a especialização do conhecimento científico em disciplinas 

específicas e estanques.  

A estabilidade, por seu turno, parte da ideia de que o mundo é estável e ordenado e de  

que suas leis, simples e imutáveis, são conhecidas, permitindo-se a previsibilidade, o controle 

e a reversibilidade dos fenômenos. O pressuposto da objetividade baseia-se na crença de que é 

possível conhecer o mundo tal como ele realmente é, ou seja, em visão única do 

conhecimento por meio de um distanciamento entre o sujeito e o objeto. 

Não há que se falar em mudanças, em novas maneiras de ver e compreender os 

fenômenos, sem uma crítica aos paradigmas fundantes daquilo que se pretende conhecer e a 

busca incessante de superá-los. Os paradigmas são os conceitos norteadores que excluem ou 
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subordinam as definições que lhes são antinômicas (a desordem, o espírito, a matéria, o 

acontecimento). O paradigma, assim, é o princípio de seleção das ideias que estão integradas 

no discurso ou na teoria, ou postas de lado e rejeitadas. 

Os paradigmas são as lentes por intermédio das quais se vê o mundo, o mundo de cada 

qual. Servem como uma espécie de filtro e selecionam o que se percebe, colhendo os dados de 

acordo com as suas expectativas, o que causa o chamado efeito paradigma, vale dizer, 

variados paradigmas levam a percepções diferentes sobre o mesmo fato. A história do 

conhecimento mostra que este não evolui linear e continuamente, a passos, mas sim, muitas 

vezes, aos saltos com mudanças paradigmáticas, sempre se questionando às suas limitações. 

O paradigma cartesiano privilegia a ordem no universo, desconsiderando e afastando a 

desordem. Tal ordem é pretendida com a redução da realidade a uma lei, a um princípio, não 

considerando as várias dimensões dos sujeitos e dos objetos. A partir do momento em que 

tentou reduzir o conhecimento do todo ao conhecimento das partes que o constituem, 

acreditando que se poderia conhecer o todo se se conhecessem as partes, baseando-se na razão 

binária, vale dizer, ou é A ou é B, a realidade passa a ser vista de forma unidimensional, em 

uma visão linear de causalidade, remetendo à fragmentação do conhecimento que permanece 

não junto (disjunto). 

O pensamento sistemático, assim, se caracteriza por ser simplificador, que 

compartimentaliza e reduz à complexidade, o conhecimento é compreendido de forma 

mecânica, disjuntiva e reducionista, separando o que está ligado, tornando unidimensional o 

que, de fato, é multidimensional. A modalidade sistemática de pensar, não mais satisfazendo, 

vai cedendo ao pensamento sistêmico; pensar sistemicamente é pensar a complexidade, a 

incerteza, a intersubjetividade.  

Com os questionamentos dos paradigmas tradicionais da Ciência, o modelo linear-

cartesiano é confrontado com o modelo sistêmico, não linear. A simplicidade dá lugar à 

complexidade, que se revela por sistemas amplos, redes, ecossistemas; a objetividade cede à 

instabilidade: desordem, evolução, imprevisibilidade; e a objetividade à intersubjetividade: 

inclusão do observador, autorreferência. Da Teoria da Complexidade e como uma nova visão 

sobre os problemas e como bem solucioná-los, surge o Pensamento Complexo, contraposto a 

um raciocínio fragmentador e com uma visão de mundo que busca a complementaridade.  

Relevante é a observação de Folloni (2016, p. 83), ao afirmar que se deve evitar o 

equívoco de confundir complexidade com mistura de saberes, com coquetel de ciências ou 

com sincretismo metodológico, e que a demanda por um saber capaz de se dirigir o todo, 

habilitado a compreender realidades que ficaram nas fronteiras entre as disciplinas científicas, 
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ou que ultrapassam esses lindes, não significa o abandono dessas disciplinas. Destaca, ainda, 

o referido autor que as disciplinas especializadas promovem um corte abstrato e, muitas 

vezes, arbitrário, na realidade. Esse corte não impede, mas, pelo contrário, demanda um 

conhecimento dirigido para o que ficou fora do estudo das disciplinas ou na fronteira entre 

elas.  

O paradigma da complexidade vai de encontro ao reducionismo e à fragmentação dos 

saberes e busca reunir conhecimentos aparentemente díspares; saberes esses contidos tanto 

nas Ciências Biológicas e Físicas, bem como nas chamadas Humanas, revelando-se, 

sobretudo, e para fins desta pesquisa, no Direito.  

Essa inadiável revisão epistemológica, com a superação de paradigmas dualistas, 

implica, necessariamente, e que é mais adiante aprofundada, uma aproximação do Direito 

com o real, não preso a uma dogmática que se basta, mas dirigido para um pensar aberto, 

contextual, auto-eco-organizador e transdisciplinar, o que significa ir além de uma escola 

Hermenêutica sem, contudo, se afastar da sua importância e do seu estudo. 

  

2.2 Sentido geral do termo Hermenêutica e a Hermenêutica Jurídica 

 

Apesar de não ser classificado como uma escola, não se deve estudar o Pensamento 

Complexo sem uma reflexão sobre a Hermenêutica, na medida em que se propõe uma 

reflexão no sentido de se compreender que a fragmentação influencia sobremaneira as 

decisões judiciais, pois o fato de se examinar cada situação separadamente, sem relacioná-las, 

nos termos que ainda hoje predominam em todos os níveis educacionais, notadamente no 

Direito, fortes repercussões no ato de decidir.  

É uma asserção por muitos feita, de que só se conhecem as partes se se conhecer o 

todo, e que só é possível conhecer o todo caso se conheçam as partes. Gadamer (2002. p. 12) 

aponta que o fenômeno da compreensão impregna todas as referências humanas e tem 

validade tanto no âmbito das Ciências do Espírito como no concerto das Ciências da 

Natureza. Evidente, pois, a estreita relação do Pensamento Complexo com o estudo da 

Hermenêutica.  

Nas chamadas Ciências Sociais, dentre as quais o Direito, na maioria dos fatos, os 

fenômenos não são passíveis de repetição, justamente por estarem interligados a aspectos 

inerentes à condição humana, eivados de valores e de sentimentos, sempre sujeitos a múltiplas 

interpretações no sentido de melhor compreender. Assim, a Hermenêutica se exprime como 
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de imprescindível valia para a compreensão total de um fenômeno em que se busca solução 

justa. 

A Hermenêutica é normalmente definida como o estudo dos processos de 

interpretação que, conforme Falcão (2013, p. 84), está arrimado em um sistema de diretrizes 

com vistas à orientação da atividade interpretativa, a fim de que esta não se deixe levar de 

roldão pelo sentido, dada a sua inesgotabilidade. A Hermenêutica, a ser desenvolvida quando 

da Dissertação, é a chamada filosófica, baseada no ser, na Ontologia e no sentido.  

A Hermenêutica deve conduzir, sempre, a uma perene busca de melhor compreender o 

que acontece na sociedade e contribuir para o aprimoramento das instituições e, também e 

sobretudo, perceber a chegada de novas perspectivas e olhá-las não somente com o que está 

posto. Oliveira (2019, p. 13) bem sintetiza a necessidade de um constante pensar fora do 

estabelecido: 

 

O já pensado é um transtorno. Não que devamos desconhecer as lições do passado e 

de grandes homens que pensaram o mundo. Mas, na medida em que damos por 

assentadas certas premissas e não as discutimos, aceitando-as como verdades 

indiscutíveis, nosso pensamento se empobrece. Isso porque os axiomas nem sempre 

revelam verdades, mas são frutos da solidificação de certas opiniões em 

determinados momentos históricos. Nada é dogmático. Nada é axiomático [...] 

impõe-se a liberdade do pensamento criativo. Não devemos nos submeter ao 

pensado. Respeitar o passado, mas olhando o futuro. Temos que ser geradores do 

nosso pensar. Este não se sedimenta. Transforma-se. Assim, estaremos acima da 

criatura. Não pode ficar prisioneiro do passado, nem do pensado. 

 

A interpretação visa a bem compreender, busca o conhecimento como ato de se retirar 

informação de algo; essa retirada de informação, todavia, não é procedida, aleatoriamente, 

pelo intérprete, mas sim com base em critérios. Belchior (2011, p. 162 e 163) ensina que 

existem três elementos na formação do conhecimento: o sujeito cognoscente, o objeto 

cognoscível e a atividade. O sujeito cognoscente é o ser único dotado de racionalidade, ou 

seja, o homem, o qual realiza a conduta com a finalidade de atingir determinado objeto, tendo 

como fator determinante o valor. Satisfeitos esses requisitos, existe o conhecimento e, dessa  

maneira, a interpretação, intrinsecamente ligada ao conhecimento, é utilizada pelo homem 

para captar o sentido. Assim, de início, tem-se o conhecimento, e depois, com a apreensão do 

sentido do objeto cognoscível, vislumbra-se a interpretação. 

Desta feita, vê-se que a Hermenêutica se mostra imprescindível quando se busca, 

responsável e fundamentadamente, a verdade ante uma situação dada, com todas as suas 

limitações. No Direito, notadamente, tal importância se revela, porquanto não se há de  
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esquecer a norma expressa, mesmo com o seu distanciamento histórico e permeado pelos 

valores e interesses de quem a criou. 

A palavra Hermenêutica teve origem na Grécia antiga, provavelmente oriunda do deus 

da mitologia Hermes, mensageiro dos deuses encarregado de transmitir aos mortais suas 

mensagens, esclarecendo o que, a princípio, seria obscuro, inacessível às pessoas comuns. A 

Hermenêutica, provavelmente, existe desde que os seres humanos começaram a falar e, com o 

desenvolvimento da linguagem e a sua capacidade de dizer mais, as interpretações foram 

sendo cada vez mais utilizadas e para diversos assuntos, com destaque, inicialmente, para a 

Teologia. 

A origem da palavra Hermenêutica, segundo Schmidt (2019, p. 18), é uma 

transliteração modificada do verbo grego “hermeneuein”, cujo significado é expressar em voz 

alta, explicar, traduzir, e que a sua tradução latina é “interpretatio”, que é a raiz da palavra 

interpretação. 

Apenas a título ilustrativo, diz-se que Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834) foi o 

primeiro a se referir a uma hermenêutica, geral unificando as várias teorias hermenêuticas 

específicas. Wilhelm Dilthey (1833 – 1911), partindo do estudo feito por Schleiermacher, 

propõe uma metodologia única para as Ciências Sociais por acreditar que o método utilizado 

para as Ciências Humanas (explicação causal) não é adequado para àquelas (compreensão). 

Martin Heidegger (1889 – 1976), com sua pesquisa fenomenológica, propõe que se precisa 

compreender, antes de tudo, os significados do Ser, de como os seres humanos são na vida 

real, para, só depois, se discutir os fenômenos.  

Hans-Georg Gadamer (1900 – 2002) é havido como o principal responsável pelo que 

hoje se entende por Hermenêutica na Filosofia e sua teoria sobre o Círculo Hermenêutico. 

Zanini (2006, p. 78) esclarece: 

 

GADAMER mostra que, no encontro com o texto, somos irremediavelmente 

guiados por nossa pré-compreensão. Esta resulta de nossa formação pessoal, de 

nossos valores, de nossa cultura, de nossa língua, de nossa história, enfim, de nosso 

contato com o mundo. Cada um de nós tem um determinado conjunto de referências 

que é utilizado na constante busca da construção de sentido: os pré-juízos, 

referências que, para o autor, não representam algo forçosamente negativo. Nosso 

lastro de juízos prévios não indica, necessariamente, sob o prisma gadameriano, que 

estamos condenados a uma espécie de incapacidade intelectual que inviabilizaria 

qualquer atitude crítica, ou que estamos atados a um passado imutável, permeado de 

tradições dogmáticas e Interpretações fixistas, que traduziriam uma limitação 

absoluta da nossa liberdade – significa, apenas, que somos, em parte, condicionados 

por nossa finitude e historicidade. 
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A Hermenêutica não se limita a técnicas de interpretação, mas à compreensão do 

próprio ser como sujeito cognoscente envolvido com problemas que pretende resolver e, 

dentre eles, os de ordem jurídica. 

Se a atividade interpretativa, assim como toda a Filosofia, passou a ser 

sistematicamente estudada na Grécia, não se deixa de mencionar que a Hermenêutica Jurídica 

passou a se desenvolver em Roma, com as decisões dos pretores e dos jurisconsultos, feitas 

para o caso concreto. Com o tempo, passou, muitas vezes, a ser obrigatória, o que exigia uma 

interpretação da situação fática e da decisão que servia de paradigma.   

Importantes, também, para a Hermenêutica Jurídica, como salienta Camargo (2011, p. 

26), são os glosadores da Universidade de Bolonha, nos séculos XI e XII. Com a descoberta 

do que se passou a chamar Corpus Iuris Civile, se deu início a uma profunda pesquisa, na 

tentativa de se adaptar ao espírito da época o que, para tanto, exigiu grande esforço para se 

explicar os textos romanos e colocá-los dentro de um sistema com um todo harmônico.   

A Hermenêutica Jurídica, pois, é a Hermenêutica direcionada para o Direito. Toda 

aplicação da norma jurídica carrega consigo um problema de interpretação. As normas são, 

por sua natureza, gerais e abstratas e, quando da sua aplicação a um caso concreto, 

invariavelmente, exigem interpretação. Schnaid (2004, p. 275) salienta que, ao se interpretar 

uma situação concreta, necessário se faz, além da interpretação da própria norma, que se 

analisem os fins do Direito e do Estado, e que se forme um juízo valorativo da realidade com 

a preocupação de realizar valores valendo-se do ordenamento jurídico. Válido é dizer-se que 

os valores que nortearam as reflexões sobre o pensamento jurídico moderno tiveram como 

ponto de partida a justiça, a certeza e a segurança jurídica, o que é convenientemente  

explorado mais adiante. 

Da interpretação, ante a inesgotabilidade do sentido, extraem-se inúmeras 

possibilidades; todavia, estas impõem responsabilidades argumentativas. O Direito, fruto da 

criação humana, como bem acentua Camargo (2011, p. 49), é assente em valores, tanto de 

quem cria a norma como por seu intérprete: 

 

Como toda obra humana, que corresponde a um processo de criação, o direito tem a 

sua marca valorativa. Por conseguinte, o direito tem como sentido não só valores 

que concebem a intenção, ou a vontade, do sujeito que faz a lei, como também os 

valores incorporados à tradição histórica na qual ele se insere. Isso encontra 

referência tanto na vontade do autor quanto na vontade do intérprete, enquanto seres 

históricos pertencentes a épocas distintas. O direito, no momento de sua criação, 

pelo ato originário do legislador ou pelo ato decisório do juiz, aplica-se às 

necessidades práticas de todos aqueles que, direta ou indiretamente, se encontram 

envolvidos na tarefa de interpretar a lei, ganhando um significado de natureza 

volitiva, o que faz com que ele deva ser compreendido. 
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 O Direito, ao lidar com o humano, está sob condições históricas, axiológicas e sociais 

distintas, e o julgador, com sua discricionariedade, mas afastando-se do arbítrio, tem o dever 

de evitar discursos inconsistentes e fundamentar com a necessária coerência. Neste estudo, o 

que interessa para a interpretação é, em primeiro lugar, o ser humano, a pessoa destinatária da 

norma, e sobre ela incidem os seus efeitos. 

A Hermenêutica jurídica passa por crises, notadamente nas últimas décadas, em 

decorrência da ineficiência do Direito e da falta de legitimidade das decisões judiciais, o que 

possui uma íntima relação com a crise do conhecimento e do problema da fundamentação.  

De há muito, estudiosos se debruçam sobre a melhor maneira de compreender a 

relação jurídica. Para isso, várias teorias foram elaboradas e muito influenciaram a aplicação 

do Direito. Dentre as escolas, algumas são aqui destacas sem, e longe disso, sem delas se 

pretender uma análise profunda, pois este não é o objetivo deste experimento.  

Os critérios adotados pelos estudiosos no concernente à divisão das escolas 

hermenêuticas em muito se assemelham, Vigo (2005, p. 35 e 36) divide as escolas em 

dogmáticas, surgidas no século XIX, e as de interpretação, que vieram no século XX. 

Maximiliano (2011, p. 1) reparte as escolas em dogmáticas, que se limitavam s expor a 

matéria contida nos códigos, artigo por artigo, e científicas do Direito: teleológica, sociológica 

e do Direito livre. Perelman (2004, p.91), sem destoar, separa as escolas entre aquelas que 

surgiram a partir do Código Civil francês até posteriormente à Segunda Guerra Mundial, com 

o aparecimento de outras que surgiram com a preocupação do termo justiça e outros valores. 

A Teoria do Positivismo Normativista, revelada teoricamente pela Escola da Exegese, 

aponta o Direito estritamente como um comando do legislador para os cidadãos, o Direito 

como fruto da vontade de quem edita a norma. As teorias imperativistas, que têm a norma 

como comando, pecam ao não enxergarem que o Direito não se reduz a algumas normas, mas 

que, como fruto de uma formulação histórica, surge espontaneamente das relações sociais, dos 

valores do povo, dos seus costumes, e não pela simples vontade de uma autoridade, mesmo 

que, em tese, representantes do mesmo povo. 

Durante muito tempo, o Direito era visto como a expressão consolidada dos costumes, 

ou mesmo a vontade soberana do Rei, e essa mudança, com a Revolução Francesa e o Código 

Civil Francês de 1804, mais conhecido como o Código de Napoleão, no qual o Direito era a 

expressão pura do conhecimento e do intelecto humano - e que deveria ser aplicado conforme 

expresso pelo legislador - não deixou de ser um avanço no sentido de garantir aos cidadãos 
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um pouco menos de instabilidade no tocante aos seus direitos e, principalmente, assegurar aos 

novos detentores do poder, os burgueses, estabilidade e previsibilidade das decisões.  

A Revolução Francesa, combatendo o antigo regime em que divisões sociais eram 

estagnadas, necessitava de uma nova ordem jurídica que, em tese, evitasse o arbítrio do 

soberano, que também teria que respeitar a lei editada pelo Poder Legislativo. O Estado 

francês, após a Revolução, caminhou no sentido de atender a uma burguesia em ascensão, 

ávida para desenvolver um capitalismo em franca expansão. 

Nessa contextura foi que aflorou o Código Civil francês, com a pretensão de 

regulamentar a vida das pessoas e as decisões dos juízes, que passaria a ser a boca da lei, 

fazendo, tão somente, a subsunção do fato à norma por intermédio de um raciocínio 

silogístico, ou seja, o seu esforço intelectual seria meramente dedutivo, no qual a premissa 

maior é a lei e a premissa menor o fato, e o silogismo a aplicação da norma ao fato. Assim, 

aos juízes é vetada a própria interpretação da lei, já que, se o fizessem, eram capazes de ir de 

encontro à vontade do legislador.  

Essa pretensa identificação do sentido da lei, todavia, com a sua interpretação 

gramatical e com a intenção do legislador, por ineficiente, não se mostrou satisfatória na 

proteção e consecução do direito de todos, muito menos em regimes democráticos. 

A Escola Histórica do Direito parte da constatação de que o sujeito da história não está 

nas pessoas, mas sim o espírito de cada época. Surge no século XIX e tem como maior 

expoente Savigny. Para esta Escola, o Direito seria parte da cultura de uma determinada 

sociedade e, como todo elemento cultural, sujeito a um constante caminhar histórico. Dessa 

maneira, a lei não somente deve ser estudada como vontade do legislador, mas também com 

as transformações ocorridas no curso da história. Camargo (2011, p. 76) bem expõe sobre o 

pensamento de Savigny: 

 

Savigny vê o direito codificado como expressão do despotismo, porque proveniente 

e imposto, de forma estranha aos costumes. Por isso opõe-se com veemência às teses 

jurídicas da filosofia das luzes, baseada na teoria do direito natural, imutável e 

universal, deduzido da razão. Para ele, cada povo tem o seu próprio direito, fundado 

em elementos culturais como a língua, a cultura e a religião. A tomada de 

consciência destes elementos seria suficiente para dar origem a um direto não 

arbitrário e não acidental, mas real. Tal como as teorias organicistas, o direito 

também não se apresenta como algo imutável, porque se desenvolve com o povo: 

nasce, cresce, e morre quando perde sua personalidade. O ordenamento jurídico é, 

para Savigny, o direito vivo, que o legislador pode exprimir ou integrar, mas não 

criar arbitrariamente.  

 

Assim, para a abordagem historicista, a lei não há de ficar engessada e presa aos seus 

formatos originários, e o intérprete do Direito deveria estudar, transpondo a lei, as fontes das 
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quais ela derivou e, mais além, pesquisar a intenção do legislador, se, quando da edição da lei, 

existissem as condições históricas atuais. 

Na Alemanha, capitaneada por Von Ihering (Rudolph), surge a Escola Teleológica, a 

qual se destaca pelo seu método de interpretação finalístico, perseguindo o fim de cada 

norma. Para esta a perspectiva histórica não era capaz de deduzir qual seria a vontade do 

legislador, uma análise da contextualização da norma em determinado período não seria 

suficiente para a necessária averiguação do intento do legislador, tarefa fundamental do 

intérprete.  

De acordo com Perelman (2004, p. 70 e 71), para a Escola Teleológica, o Direito não 

constitui um sistema fechado em que os juízes, fazendo uso do método dedutivo, fizessem 

valer a aplicação da norma, mas seria um meio por intermédio do qual o legislador se 

utilizaria para promover certos valores e atingir determinadas finalidades. O juiz, desta feita, 

não se contenta com uma simples aplicação do texto legal, mas deve pesquisar a intenção do 

legislador e interpretar o texto de acordo com essa vontade, pois o importante seria o fim 

perseguido.  

O Direito, nos termos da Escola Finalística, tem um caráter eminentemente prático, 

com uma concepção teleológica do mundo jurídico e as normas devem ser interpretadas e 

aplicadas de acordo com os fins por elas pretendidos.  

A Escola da Livre Investigação Científica, que teve como principal representante 

François Gény, parte da análise das decisões dos juízes e percebe que em muitos casos ocorre 

lacuna legislativa, o que levaria os magistrados a proferirem julgamento não estritamente com 

base na lei, e que tais decisões deveriam ser tomadas com suporte em dados da própria vida 

social, dos seus valores, objetivamente considerados.  

Camargo (2011, p. 69), analisando a expressão livre investigação científica, de acordo 

com o seu criador, explica se tratar de livre investigação, pois não está submetida à ação de 

uma autoridade, e científica porque ela deve ser encontrada em elementos objetivos que só a 

Ciência fornece. 

De semelhante maneira que a Escola da Exegese, a da Livre Investigação Científica 

tem a lei como a principal fonte do Direito, mas admite, quando esta for omissa, que o 

intérprete busque outras fontes, tais como os costumes e os valores da sociedade. 

Por fim, merece referência aqui a Escola do Direito Livre, que teve como maior 

expoente Hermann Kantorowicz. Para esta Escola, as normas jurídicas são as que surgem 

espontaneamente dos grupos sociais, não se confundindo com a da Livre Investigação 

Científica, pois, no Direito livre propõe um afastamento do legalismo. 
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Para Kantorowicz, a decisão é uma espécie de lei especial, e que toda técnica jurídica 

fica à órbita do intérprete, o juiz devendo ter como principal preocupação a busca da justiça, 

mesmo que o texto legal seja ignorado. O julgador deve apreciar cada caso e, de acordo com o 

seu senso de justiça, proferir a decisão, mesmo que, para tanto, julgue em sentido diverso à 

lei, uma vez que o seu maior compromisso é com o direito da sociedade. 

Diniz (2005, p. 68) ensina que a interpretação, segundo a Escola Do Direito Livre, 

deve obedecer os seguintes parâmetros: se o texto legal estiver de acordo com o sentimento do 

povo, deverá ser aplicado; se a norma expressa leva a uma decisão injusta, o juiz deve 

desconsiderá-la e julgar de acordo com a sua consciência ou com o sentimento da 

coletividade; e, caso não consiga achar tal sentimento, que julgue de maneira discricionária. A 

Escola do Direito Livre admite julgamento contrário à lei, tendo o juiz liberdade para decidir 

de acordo com o seu sentimento de justiça e com o sentimento da sociedade. 

Como ensina Ferraz Jr (2001, p. 252), o propósito do jurista é determinar a força e o 

alcance do texto legal existindo um problema, a intenção, pois, não é apenas conhecer, mas 

conhecer tendo em vista as condições de decidibilidade dos conflitos com base na norma. 

 

2.3 A Nova Hermenêutica e o Direito 

 

A Nova Hermenêutica nasceu como instrumento necessário à aplicação do Direito 

constitucional, juntamente com o pós-positivismo jurídico, reabilitando a argumentação 

jurídica e desenvolvendo uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre o fundamento 

da dignidade humana (BARROSO, 2005, p.5). Surgiu como alternativa à Hermenêutica 

tradicional, que se mostrou ineficiente para consecução dos objetivos propostos na 

constituição de desenvolvimento social e econômico. 

Barroso (2010, p. 262) chama atenção para mudança de paradigma no status das 

normas constitucionais ocorridas ao extenso do século XX: 

 

Superou-se, assim, o modelo que vigorou na Europa até meados do século XIX, no 

qual a Constituição era vista como um documento essencialmente político, um 

convite à atuação dos Poderes Públicos. A concretização de suas propostas ficava 

invariavelmente condicionada à liberdade de conformação do legislador ou à 

discricionariedade do administrador. Ao Judiciário não se reconhecia qualquer papel 

relevante na realização do conteúdo da Constituição. 

 

A proposta da Nova Hermenêutica neste sentido traz em si como condição essencial, a 

interpretação da legislação infraconstitucional conforme a Constituição, adaptando-se às 
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mudanças trazidas pelos ventos do século XX: o reconhecimento de sua força normativa e do 

caráter vinculativo e obrigatório de suas disposições. 

A crescente complexidade das relações humanas que marcou os últimos anos do 

século XX e o início do século XXI trouxe a necessidade de transformações nas técnicas de 

interpretação jurídica. Amplia-se a liberdade e o poder conferidos ao intérprete que, com 

maior espaço de determinação do sentido das normas, cada vez mais tem que se esforçar para 

resolver situações de direitos conflitantes previstos no sistema jurídico, mantendo a unidade 

da Constituição e preservando as normas envolvidas nas situações de antinomia 

(BARCELLOS, 2006, p. 51). 

A Hermenêutica tradicional é caracterizada como técnica de interpretação puramente 

lógica, subjuntiva e pragmática, enquanto a Nova tem como característica a evidenciação do 

papel do intérprete e a aplicação dos princípios fundamentais do Direito. 

A Hermenêutica tradicional, dominante ainda hoje como técnica de interpretação 

jurídica, tem como base as teorias objetivas e subjetivas que consideram o texto literal da lei e 

a vontade do legislador, aplicados por meio dos métodos tradicionais, como os denominados 

de gramatical, lógico, sistemático, teleológico, axiológico, histórico, sociológico de 

interpretação - processo este caracterizado pela pressuposição de plenitude da lei e sua 

interpretação literal. Nesta sistemática, o pragmatismo e a dogmática são exagerados e a 

interpretação estaria limitada à função meramente declarativa; não se fala na função 

constitucional de realizar os direitos sociais e fundamentais. O Estado aparece como única 

fonte do Direito (RODRIGUES DE OLIVEIRA; TOMAZINE, 2010). 

O pensamento jurídico dominante ainda acredita que o jurista primeiro conhece, 

depois interpreta, para, só então, aplicar, consoante assevera Lenio Streck (2006, p.130): 

 

[...] pela dogmática jurídica de cariz positivista-formalista – ainda acreditam que 

interpretar é desvendar o sentido unívoco da norma (sic.), ou, que interpretar é 

descobrir o sentido e o alcance da norma, sendo tarefa precípua do intérprete 

procurar a significação correta dos conceitos jurídicos (sic.), ou que interpretar é 

buscar o verdadeiro sentido da norma, ou ainda, que interpretar é retirar da norma 

tudo o que nela contém (sic.), tudo baseado na firme crença de que os métodos de 

interpretação são um caminho seguro para alcançar corretos sentidos, e que os 

critérios usuais de interpretação constitucional equivalem aos métodos e processos 

clássicos, destacando-se dentre eles, o gramatical, o lógico, o teleológico objetivo, o 

sistemático e o histórico (sic.); finalmente, para o total desespero dos que, como eu, 

são adeptos da Hermenêutica filosófica, acredita-se que ainda é possível descobrir 

a vontade da norma (o que isto significa ninguém sabe explicar) e que o legislador 

possui um espírito (sic.)! 
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Os métodos tradicionais de interpretação já não servem. Os critérios positivistas 

lógicos, como a subsunção e o silogismo, a individualização do direito na norma geral e o 

papel da Constituição como estatuto de regulamentação do exercício do poder, dão lugar à 

interpretação vinculada à compreensão do fenômeno jurídico (STRECK, 2006). 

O modelo de interpretação aplicado pelo positivismo tradicional, que separa o ato de 

interpretar do momento da aplicação ao caso concreto, perde sua validade com a concepção 

da Nova Hermenêutica. São os casos concretos que fornecem os elementos para a construção 

do sentido da norma. A estrutura rígida das normas e a mera subsunção como processo 

interpretativo estão superadas. Acerca da Hermenêutica tradicional, anotam Rodrigues de 

Oliveira e Tomazine (2010, p.7): 

 

A Hermenêutica jurídica tradicional tem um firme compromisso com a reprodução 

de sentidos vazios de significado, permanecendo presa a métodos concebidos há 

mais de dois séculos e que não dão conta da necessidade de criação de um direito 

que atenda aos anseios de uma sociedade onde impera profundo desequilíbrio de 

forças. 

 

Considerando-se as ideias pós-positivistas constitucionalizantes da supremacia da 

Constituição e a sua aplicação direta e imediata, tornou-se necessário o desenvolvimento de 

técnicas e instrumentos próprios para aplicação da nova interpretação constitucional. Se no 

modelo de interpretação tradicional a “subsunção” tem papel de destaque, já a nova 

interpretação, conforme explica Barroso (2005, p. 8-10), emprega categorias diferentes, como 

as cláusulas gerais, os princípios, colisões de normas constitucionais, a ponderação e a 

argumentação. 

Na nova interpretação, é levada em conta a textura aberta da norma constitucional (ou 

cláusulas gerais), para sua aplicação ao caso concreto, definindo o intérprete o sentido e o 

alcance da norma, conforme os princípios condutores, determinantes de valores, para a 

resolução de conflitos entre ou as colisões de normas constitucionais. O intérprete atuará com 

uma dose de discricionariedade, com valorização maior dos princípios da ponderação, 

razoabilidade e argumentação (BARROSO, 2005, p. 8-10). 

É nesse sentido que a doutrina constitucional distingue as normas materialmente 

constitucionais: normas constitucionais de organização, normas constitucionais definidoras de 

direito e normas programáticas (BONAVIDES, 2004).  

Como traço caracterizante desta singularidade, destaca-se não só o conteúdo das 

normas, como também os seus destinatários, pois as normas determinadoras de competências, 
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as de organização, as de garantias de direitos fundamentais e as programáticas não se 

destinam a prescrever condutas de pessoas ou de grupos sociais.  

Têm elas as funções precípuas de estruturar organicamente o Estado, regular os 

direitos fundamentais e as respectivas garantias e indicar os valores a serem preservados e os 

objetivos e fins sociais a serem atingidos. Bonavides (2004, p. 80) ensina: 

 

Do ponto de vista material, a Constituição é o conjunto de normas pertinentes à 

organização do poder, à distribuição de competência, ao exercício da autoridade, à 

forma de governo, aos direitos da pessoa humana, tanto pessoais como sociais. Tudo 

quanto for, enfim, conteúdo básico referente à composição e ao funcionamento da 

ordem política exprime o aspecto material da Constituição. 

 

Segundo o ideário da Nova Hermenêutica, somente pela compreensão, é possível 

interpretar. A compreensão é conditio sine qua da interpretação e da superação do “sentido 

comum teórico” (que apenas aplica o Direito, reproduzindo-o com amparo em pré-juízos sem 

pertinência com a realidade). Interpretar é superar pré-juízos para a construção de um sentido 

novo, de concreção do texto jurídico em conformidade com a finalidade social do Direito 

(STRECK, 2014, p. 273-280). 

Conforme Rodrigues de Oliveira e Tomazine, (2010, p.8), 

 

Uma Hermenêutica voltada à concreção dos direitos fundamentais funda-se no 

reconhecimento da força normativa dos princípios contidos na Constituição, bem 

como na necessidade de o juiz construir o sentido da norma frente ao caso concreto 

submetido a seu exame, tendo sempre em vista os objetivos do Estado Democrático 

de Direito. 

 

Lenio Streck (2014) aponta para a crise na Hermenêutica Jurídica, chamando à 

atenção aos paradoxos criados quanto à aplicação e eficácia das leis brasileiras, sob o manto 

do sentido comum teórico, relacionado diretamente com o ensino nas escolas de Direito. 

Alerta ainda para o fato de as faculdades de Direito apenas reproduzirem os códigos e os 

juízes e tribunais proferirem decisões pragmático-positivistas continuadas, com citações 

jurisprudenciais repetidas descontextualizadas. O Direito ensinado nas escolas está 

desconectado em relação às realidades sociais. 

O autor também critica a utilização da doutrina como fonte do Direito, visto que as 

interpretações são pessoais e sempre baseadas em valorações, resultando em uma “política 

jurídica encoberta das classes dominantes”. Essa importância dada à autoridade acarreta uma 

uniformização de sentidos e a imposição de significações como legítimas, impedindo a 

elaboração do conhecimento (STRECK, 2014, p. 68-69). 
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Barroso (2009, p. 373) explica a interpretação conforme a Constituição, 

transformando-a em princípio de interpretação e também em técnica de controle de 

constitucionalidade. Assim, toda a interpretação jurídica deve ser também uma interpretação 

constitucional, havendo o intérprete de aplicar a Constituição diretamente, quando a norma se 

originar do próprio Texto Constitucional; e indiretamente quando, ao aplicar a norma 

infraconstitucional, verificar se esta é compatível com a Constituição ou para orientar o seu 

sentido e alcance. 

A interpretação conforme a Constituição é decomposta conforme propõe Barroso 

(2009, p. 194): 

 

1) Trata-se da escolha de uma interpretação da norma legal que a mantenha em 

harmonia com a Constituição, em meio a outras ou outras possibilidades 

interpretativas que o preceito admita. 

2) Tal interpretação busca encontrar um sentido possível para a norma, que não é o 

que mais evidentemente resulta da leitura de seu texto. 

3) Além da eleição de uma linha de interpretação, procede-se à exclusão expressa de 

outra ou outras interpretações possíveis, que conduziriam a um resultado 

contrastante com a Constituição. 

4) Por via de consequência, a interpretação conforme a Constituição não é mero 

preceito hermenêutico, mas, também, um mecanismo de controle de 

constitucionalidade pelo qual se declara ilegítima uma determinada leitura da norma 

legal. 

 

A interpretação conforme a Constituição “destina-se à preservação da validade de 

determinadas normas, suspeitas de inconstitucionalidade, assim como à atribuição de sentido 

às normas infraconstitucionais, de forma que melhor realizem os mandamentos 

constitucionais”. (BARROSO, 2010, p. 302). 

Em outras palavras, diz-se acerca da interpretação conforme a Constituição, como 

mola principal da constitucionalização do Direito, que envolve a determinação do sentido da 

norma e a sua incidência ou não sobre o caso concreto, bem como uma averiguação acerca de 

sua constitucionalidade, com a consequente exclusão ou não daquela interpretação dada 

(BARROSO, 2005, p.17-18). 

O sentido que deve ser conferido à interpretação conforme a Constituição, de acordo 

com as observações de Rodrigues de Oliveira e Tomazine, (2010, p. 9), tem como finalidade a 

realização dos direitos sociais fundamentais: 

 

A nova Hermenêutica apresenta-se como uma atividade interpretativa que tem um 

firme compromisso com a efetividade da Constituição, traduzindo-se em um 

paradigma apto a garantir a efetividade dos direitos fundamentais, permitindo ao 

direito cumprir seu papel social. 
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Nos moldes como alerta Lenio Streck, (2014), interpretar é aplicar, não há 

interpretação pura, partindo-se de algum método para extrair o sentido da norma. O sentido é 

construído no momento da concretização da norma, da aplicação do texto. E, ainda, todo o 

processo de compreensão resulta de uma pré-compreensão. É o círculo hermenêutico! A pré-

compreensão é uma condição de possibilidade para a compreensão e a interpretação. “A 

Hermenêutica emerge da faticidade e da existencialidade do intérprete a partir da sua 

condição de ser-no-mundo. Os textos jurídicos – no caso, a Constituição – não ex-surgem em 

sua abstralidade, atemporal e aistórica, alienados do mundo da vida”. (STRECK, 2014, p. 

105). 

O texto jurídico só adquire sentido na medida em que é interpretado. A interpretação 

dependerá da pré-compreensão do intérprete. Para essa compreensão, deverá haver um 

confronto com a sociedade para a qual a Constituição é dirigida, a sua função transformadora 

diante da ausência de justiça social – comando previsto no Texto Constitucional. 

Assim, “uma baixa compreensão acerca do sentido da Constituição – naquilo que ela 

significa no âmbito do Estado Democrático de Direito – inexoravelmente acarretará uma 

baixa aplicação, com efetivo prejuízo para a concretização dos direitos fundamentais”. 

(STRECK, 2014, p. 107-118): 

 

[...] é possível afirmar que se o intérprete possui uma baixa pré-compreensão, isto é, 

se pouco ou quase nada sabe a respeito da Constituição (e, portanto, da importância 

da jurisdição constitucional, da teoria do Estado, da função do direito, etc.), estará 

condenado à pobreza de raciocínio, ficando restrito ao manejo dos velhos métodos 

de interpretação e do cotejo de textos jurídicos no plano da (mera) 

infraconstitucionalidade. Por isso, não raro, juristas e tribunais continuam a 

interpretar a Constituição de acordo com os Códigos e não os códigos em 

conformidade com a Constituição!”.  

 

Se, porém, a norma é produto da interpretação do texto e o intérprete sempre atribui 

sentido ao texto, não se há, entretanto, de dizer qualquer coisa sobre este, visto que o texto 

limita a concretização e não permite decidir arbitrariamente em qualquer direção (STRECK, 

2014). 

A Nova Hermenêutica mostra-se apta para tratar do problema das lacunas do Direito e 

garantir a efetividade dos direitos fundamentais, construindo o sentido das normas conforme 

os valores protegidos pela Constituição e o contexto que envolve a sua aplicação 

(RODRIGUES DE OLIVEIRA, 2007). 

A jurisdição constitucional no Estado Democrático de Direito deve considerar sempre 

o Direito como fator de transformação social, não se deixando de lado o papel constituidor, 
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dirigente e compromissário da Constituição, comumente esquecido pelo “sentido comum 

teórico”, e acarretador da baixa constitucionalidade (STRECK, 2003). 

No Brasil, a baixa aplicação da Constituição, decorrente da não superação do 

paradigma positivista pelo neoconstitucionalismo, é verificável, conforme observa Streck, 

(2014, p.119), pela pouca utilização dos mecanismos legais de controle de 

constitucionalidade. 

É imprescindível que a aplicação do Direito conforme a Constituição seja a regra no 

Direito brasileiro, essencialmente quanto aos princípios fundamentais, quando se defrontam 

valores sociais tão importantes quanto o Direito de Família, objeto de estudo. 

Nesse sentido, dentre as várias teorias de bem compreender a realidade, não como 

sistema estático, mas uma realidade em movimento surge, na esteira do pensamento 

sistêmico, a Teoria do Pensamento Complexo com vistas a lidar com situações nas quais a 

“ciência tradicional” se mostra inadequada, procurando juntar unidade e multiplicidade, 

abrigando diversos saberes, sem fragmentá-los. 

 

2.4 O Pensamento Complexo e seus princípios estruturantes 

 

Pretendendo-se, então, com esta pesquisa, contribuir para uma melhor interpretação e 

efetividade do Direito das Famílias, após se falar sobre a importância da Hermenêutica e de 

algumas das escolas da Hermenêutica Jurídica, procura-se estudar o Pensamento Complexo 

como meio para uma adequada apreciação da matéria ora escoliada perante o Poder Judiciário 

com a decisão mais adequada possível. 

De logo, destaque-se, e de pronto se vê a importância do estudo do Pensamento 

Complexo, o que Morin (2002, p. 89) chama de Circuito Tetralógico (desordem, interações, 

encontros, organização, ordem), “até então separadas pela lógica da ciência clássica, numa 

relação simultaneamente concorrente e antagônica, situando-se no coração da fhisys”. O 

estudo e o entendimento dessas relações, em muito, contribuirão para o que neste passo se 

intenta. 

Aqui é feita uma tentativa de definição do Pensamento Complexo, bem assim é 

procedida a uma exposição sobre os seus princípios estruturantes, os quais ajudam a pensar a 

complexidade e que são complementares e interdependentes. 

Folloni (2016, p. 31) explica que o exame da complexidade é uma evolução do estudo 

dos sistemas e, especificamente, dos sistemas complexos. Assim, entender a complexidade 

fica mais fácil, quando, antes, se compreende o que são sistemas. A compreensão sobre o 
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pensar sistêmico teve origem nos anos de 1920 (popularizando-se no final dos anos de 1950), 

havendo começado o debate sobre o pensar complexo e a complexidade no final dos anos de 

1960 (popularizando-se nos anos de 1980), tendo como um dos principais expoentes o 

antropólogo, sociólogo e filósofo francês Edgar Morin.  

Colhem-se das influências/inspirações de Morin (2005, p. 215), além de Bertalanffy: 

a) o físico e filósofo Heinz von Foerster, um dos propositores da Cibernética; b) o biólogo 

francês Henri Atlan, autor de obras sobre a complexidade, como Entre o cristal e a fumaça: 

ensaio sobre a organização do ser vivo (1979); c) o químico russo, naturalizado belga Ilya 

Prigogine, estudioso da Termodinâmica e sistemas complexos, autor de obras diversas, entre 

elas O fim das certezas: tempo caos e as leis da natureza (1996); d) a filósofa belga Isabelle 

Stengers, que escreveu A Nova aliança: a metamorfose da ciência (1979), em coautoria com 

Ilya Prigogine; e) o matemático francês René Thom, um dos precursores da Teoria das 

Catástrofes, autor da obra Stabilité Structurelle et Morphogénèse (Estabilidade estrutural e 

morfogênese), de 1972.  

De acordo com Folloni (2016, p. 22), a pesquisa a respeito dos sistemas complexos 

desenvolve-se na segunda metade do século XX, como uma evolução da Teoria Geral dos 

Sistemas, de Ludwig Von Bertalanffy. Inicialmente, desenvolve-se na Biologia, com os 

trabalhos de Humberto Maturana e Francisco Varela, e na Física, com autores como Ilya 

Prigogine e Heinz Von Foerster. A complexidade, contudo, rapidamente avança para outros 

campos, chegando às Ciências Sociais pela Economia, com Brian Arthur e Kenneth Arrow, 

por exemplo, e pela Sociologia, com a virada de Niklas Luhmann em direção à complexidade, 

com procedência na Teoria dos Sistemas Sociais, de Talcott Parsons. Mais 

contemporaneamente, chega à Pedagogia, à Ecologia, às Ciências Políticas, ao Direito, entre 

outros ramos científicos. O pensamento sistêmico-complexo surge da necessidade 

epistemológica de um novo paradigma que rompa os limites do determinismo e da 

simplificação, e incorpore o acaso, a probabilidade e a incerteza como parâmetros necessários 

à compreensão da realidade (MORIN, 2005, p. 3).  

Constitui uma resposta ao que Morin denominou de paradigma da simplificação (um 

paradigma simplificador é fundado nas características da disjunção, da redução e da 

unidimensionalização):  

 

Na pré-ciência houve uma recusa da desordem e do acaso. Forças poderosas de 

recusa atuaram no pensamento clássico. A princípio, a força da lógica. Precisávamos 

de coerência para compreender o mundo. E, também, a força do que eu chamo de 

paradigma da simplificação que reinou durante muito tempo e por muitas vezes 

ainda reina no entendimento dos cientistas. Para esse paradigma, a realidade 



 36 

profunda do universo é obedecer a uma lei simples e ser constituída de unidades 

elementares simples. [Ainda para esse paradigma simplificador] A complexidade, 

isto é, a multiplicidade, a confusão, a desordem misturada à ordem, o aumento das 

singularidades, tudo isso é só aparência. [...] (MORIN, 2005, p. 211-212).  

 

Ao definir complexidade, Morin ensina que, no primeiro momento, ela é entendida 

como um tecido ou uma teia (complexus: o que é tecido junto) de constituintes heterogêneas 

inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo [conceber a unitas 

multiplex ou uma unidade múltipla].Noutro instante, a complexidade é efetivamente o tecido 

de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem o 

mundo fenomênico (MORIN, 2011, p. 13). 

Para Morin (2011), duas ilusões desviam as mentes do problema do Pensamento 

Complexo. A primeira ilusão consiste em se acreditar que a complexidade conduz à 

eliminação da simplicidade. A complexidade surge onde o pensamento simplificador falhou, 

contudo, ela busca integrar em si tudo o que põe ordem, clareza, distinção, precisão no 

conhecimento. Enquanto o pensamento simplificador desintegra [ou mutila] a complexidade 

do real, o Pensamento Complexo [que é multidimensional e aberto] integra o mais possível os 

modos simplificadores de pensar, mas recusa as consequências mutiladoras, redutoras, 

unidimensionais e ofuscantes de uma simplificação.  

A segunda ilusão seria confundir complexidade e completude. É inegável a ambição 

do Pensamento Complexo em dar conta das articulações entre os campos disciplinares que são 

desmembrados pelo pensamento disjuntivo [um dos principais aspectos do pensamento 

simplificador]. Ele sabe desde o começo, todavia, que conhecimento completo é impossível. 

Em suma, o Pensamento Complexo é animado por uma tensão permanente entre a aspiração a 

um saber não fragmentado, não redutor, e o reconhecimento do inacabado e da incompletude 

de qualquer conhecimento (MORIN, 2011, p. 6-7) 

          O Pensamento Complexo não pretende desprezar a ciência e a razão, fundamentais para 

as grandes descobertas e o progresso da humanidade, todavia, longe de resolver todos os 

entraves que invariavelmente surgem e se renovam, trouxeram consequências que exigem 

outra visão, na tentativa de interpretá-los, compreendê-los e, na medida do possível, buscar 

soluções adequadas.  

Nessa perene procura, uma vez que a Ciência se revela como superação de paradigmas, 

o Pensamento Complexo chama atenção para os seguintes fatos: o modo pelo qual se organiza 

o pensamento na tentativa do conhecimento; o modo como a Ciência se desenvolve; o uso 

exclusivo da razão é conducente a uma espécie de cegueira; e o progresso descontrolado do 

conhecimento científico.  
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Algumas críticas são feitas ao Pensamento Complexo, destacando-se aqui a alegação de 

que entre a realidade e a Ciência nem sempre existe uma relação linear e, pelo fato de a 

realidade ser complexa, não necessariamente, deve existir uma teoria da complexidade; e que 

o pressuposto da referida teoria é circular: o mundo é complexo, porque se mostra 

complexamente, e assim se mostra porque é complexo. Outra objeção é que se pretende 

unificar as ciências com um conhecimento totalizante sem se demonstrar as bases teóricas 

necessárias.  

A Teoria da Complexidade, todavia, não é uma resposta pronta às questões suscitadas, e 

nem a isso se propõe, mas uma motivação para pensar, auxiliar no desenvolvimento de novas 

propostas que sejam mais abertas, racionais, críticas (autocríticas) e reflexivas, procurando 

utilizar uma visão mais abrangente e com respeito às variadas dimensões, procurando 

entender as contradições e, ao mesmo tempo, manter uma visão integradora em qualquer 

objeto de estudo, inclusive sobre o Direito.   

O francês Edgar Morin (2015) ressalta que a complexidade deve ser encarada como um 

desafio a ser enfrentado pela Ciência e pelo conhecimento no século XXI, e não como uma 

receita capaz de dar respostas às distintas inquisições que a realidade impõe. Neste sentido, 

Morin propõe, de fato, a formação para o pensamento sistêmico com a capacidade de se 

admitir a certeza/incerteza, a complementaridade/incompletude, o antagonismo, o acaso e o 

desconhecido. 

 O termo complexo advém do latim plexus, entendido como entrelaçamento, enredo, 

conexão. Para Morin, há um sentido próprio para o vocábulo complexus, que ele define como 

aquilo que é tecido junto. Transpondo a etimologia, a perspectiva da complexidade deve ser 

entendida como uma nova modalidade de pensar o próprio pensamento e, por consequência, o 

conhecimento, a Ciência e seus modelos. 

 O grande desafio do Pensamento Complexo não é, como no pensamento simples, a 

busca pela completude, mas o poder de estabelecer uma articulação entre os mais diversos 

campos de pesquisas e disciplinas. O que determina a complexidade de um sistema é a 

dinâmica das relações entre as partes. Busca-se um modo de pensar capaz de responder aos 

desafios da complexidade. Morin (2015, p. 15 e 16) diz o que pretende: 

 

Meu propósito aqui não é enumerar os “mandamentos” do Pensamento Complexo 

que tentei apresentar. É sensibilizar para as enormes carências de nosso 

pensamento, e compreender que um pensamento mutilador conduz necessariamente 

a ações mutilantes. É tomar consciência da patologia contemporânea do 

pensamento [...] ora, essa cegueira faz parte de nossa barbárie. Precisamos 

compreender que continuamos na era bárbara das ideias. Estamos ainda na pré-
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história do espírito humano. Só o Pensamento Complexo nos permitirá civilizar 

nosso conhecimento. 

 

 A complexidade, mesmo não negando o racionalismo simplificador cartesiano, indica 

que ele dever ser superado por não ser suficiente ante uma realidade contínua e em constante 

movimento, reinventando-se e transformando-se, com uma perene recusa a ser posta em uma 

caixa, a enclausurar-se. O raciocínio linear-mecanicista, destaque-se, não deve ser tão 

somente substituído pelo pensamento sistêmico, mas por ele complementado. 

Por definição, o Pensamento Complexo, apesar de não ser totalizador e admitindo a 

incompletude e a incerteza, aspira à transdisciplinaridade, ao conhecimento multidimensional, 

ao diálogo transversal entre as especialidades. O Pensamento Complexo é definido pelos 

relacionamentos e pelos processos. Morin (2015) destaca que o ser humano não é 

compreendido apenas por intermédio dos elementos que o constituem. Existem interações das 

pessoas que formam a sociedade, sendo necessário um modo de conhecimento que permita 

compreender como as organizações e os sistemas produzem as qualidades da sociedade. 

Diz-se que o Pensamento Complexo, para os fins a que esse estudo se propõe, possui 

sete princípios principais: o princípio sistêmico, o hologramático, o princípio do círculo 

retroativo, do círculo recursivo, do autoeco-organização, o princípio dialógico e o da 

reintrodução do conhecimento em si mesmo. 

A fim de melhor compreender as premissas que fundamentam esse novo paradigma, 

mostram-se os princípios norteadores do pensamento sistêmico-complexo, tendo-se como 

marco teórico de base os estudos sistematizados por Edgar Morin. Não se tenciona exaurir seu 

conteúdo, mesmo porque uma das ilusões da complexidade, como já salientado, é considerá-

lo sinônimo de completude. O estudo desenvolvido neste capítulo serve de fundamento para a 

proposta de uma Epistemologia complexa para se trabalhar a temática do Direito de Família. 

O princípio sistêmico ou organizacional une o conhecimento das partes ao 

conhecimento do todo; do individual ao complexo, juntando-os. A ideia do pensamento 

sistêmico, em oposição ao pensamento simplista, é no sentido de que o todo é mais que a 

soma das partes. 

O princípio hologramático, revelando aparente paradoxo, salienta que não somente a 

parte está no todo, mas também o todo se acha na parte. Existe uma complementação entre 

eles, não sendo possível separá-los. É o que ocorre com as pessoas, que são partes que 

compõem a sociedade, mas que teriam presente, em si mesmos, a própria sociedade por meio 

da linguagem, das normas e da cultura. 
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O princípio do círculo (anel) retroativo, vale dizer, a causa age sobre o efeito, e o 

mesmo efeito sobre a causa. Há, assim, um rompimento tanto com a causalidade como com a 

lógica linear, a exigir, reforçando a ideia de probabilidade, uma nova noção de causalidade. 

O princípio do círculo (anel) recursivo, superando a noção de organização com a de 

autoprodução e auto-organização, segundo o qual os produtos e seus efeitos são os causadores 

e produtores daquilo que os produz, quebrando a noção de linearidade entre causas e efeitos, 

produtos que são gerados por produtores; tudo o que é produzido volta sobre o que o 

produziu, considerando-se que há círculo gerador, de modo que os produtos e efeitos de um 

sistema são, também, componentes do sistema que os produz, assumindo a posição de 

produtores e causadores.   

O da autoeco-organização: autonomia e dependência, para este princípio os seres 

vivos (princípio sempre aplicável aos seres humanos) são auto-organizadores e se produzem 

incessantemente, todavia, dependem do meio ambiente e de outros seres. Essa dependência 

revela-se na necessidade de se extrair energia, organização e informação do próprio meio 

ambiente. A autonomia é inseparável da dependência. 

O princípio dialógico é entendido como uma proposta de inclusão, não de exclusão. 

Faz um paralelo entre a ordem, a desordem e a organização, vez que são interligados desde a 

origem do universo. Preconiza a união de noções diversas no momento de pensar os processos 

de organização, produção e criação em meio à complexidade humana, de tal forma que as 

lógicas envolvidas constituam uma unidade complexa, ainda que antagônicas. 

A dialógica permite assumir racionalmente a associação de noções contraditórias para 

conceber um mesmo fenômeno complexo. As pessoas mesmas são seres separados e 

autônomos, fazendo parte de duas continuidades inseparáveis, a espécie e a sociedade. 

Quando se considera a espécie ou a sociedade, a pessoa desaparece; quando se considera a 

pessoa, a espécie e a sociedade desaparecem. O Pensamento Complexo assume 

dialogicamente os dois termos que tendem a se excluir. 

O Princípio da Reintrodução do Conhecimento em si mesmo produz a restauração do 

sujeito e coloca luzes sobre a problemática cognitiva central. O referido princípio tem o seu 

fundamento no novo, na inquietação, na ousadia. É a constatação de que o Pensamento 

Complexo não é uma fórmula mágica e não irá resolver os problemas, mas que na verdade é 

um ponto de partida e nunca será um método pronto, é um questionamento em si mesmo 

(BELCHIOR, 2017, p. 65). 
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Algumas críticas são feitas à Teoria da Complexidade, notadamente no que se referem 

ao seu pressuposto ontológico: a realidade complexa, bem como a impossibilidade de um 

saber universal. 

Sustentam os críticos a ideia de que, da Ontologia à Epistemologia, nem sempre, há 

um caminho linear, e que a afirmação de Morin quanto à relação entre Epistemologia e 

Ontologia negligencia esse fato e concentra-se no seguinte raciocínio: se há uma ontologia 

(realidade) complexa, deve haver, de igual modo, uma ciência da complexidade que tem 

como consequência uma Epistemologia complexa. Em outras palavras, a realidade constrange 

a Ciência a adotar uma linha de pesquisa. E, mais, que Morin se utiliza de um raciocínio 

circular: o mundo é complexo porque se mostra complexamente, se expressa de maneira 

complexa porque é complexo (ANDRADE, 2007, p. 181). 

Nesse sentido, ao definir complexidade, Morin afirma que, no primeiro momento, ela 

seria entendida como um tecido ou uma teia (complexus: o que é tecido junto) de constituintes 

heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo 

(conceber a unitas multiplex ou uma unidade múltipla). No outro momento, a complexidade é 

efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, 

que constituem o mundo fenomênico (MORIN, 2011, p. 13). 

Para Morin (2011), duas ilusões desviam as mentes do problema do Pensamento 

Complexo. A primeira ilusão consiste em se acreditar que a complexidade conduz à 

eliminação da simplicidade. A complexidade surge onde o pensamento simplificador falha, 

contudo, ela busca integrar em si tudo o que põe ordem, clareza, distinção, precisão no 

conhecimento. Enquanto o pensamento simplificador desintegra [ou mutila] a complexidade 

do real, o Pensamento Complexo [que é multidimensional e aberto] integra o mais possível os 

modos simplificadores de pensar, mas recusa as consequências mutiladoras, redutoras, 

unidimensionais e ofuscantes de uma simplificação.  

A segunda ilusão está em confundir complexidade e completude. É inegável a 

ambição do Pensamento Complexo em dar conta das articulações entre os campos 

disciplinares que são desmembrados pelo pensamento disjuntivo (um dos principais aspectos 

do pensamento simplificador). Ele sabe desde o começo, todavia, que conhecimento completo 

é impossível. Em suma, o Pensamento Complexo é animado por uma tensão permanente entre 

a aspiração a um saber não fragmentado, não redutor, e o reconhecimento do inacabado e da 

incompletude de qualquer conhecimento (MORIN, 2011, p. 6-7). 

O Pensamento Complexo se exprime como alternativa para se procurar entender e 

oferecer soluções às novas exigências da sociedade contemporânea. Mudanças paradigmáticas 
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ocorridas nas ciências em geral, bem como na Teoria do Direito, notadamente com o 

reconhecimento do pós-positivismo com suas regras e princípios, impõem uma nova visão 

sobre o fenômeno jurídico; outra óptica que não se abstém do critério da complexidade, 

estabelecida dinamicamente com a interação dos seus elementos.  

Longe de ser uma utopia, o Pensamento Complexo é uma nova maneira de se pensar 

problemas, juntando coisas, pessoas e situações, para que, de sua interação, surjam mais 

ideias. Exprime-se, pois, com a alternativa para a sociedade contemporânea, inclusive na 

Teoria do Direito. 

 Em referência à sociedade globalizada, Edgar Morin (2001, p. 14) ressalta que 

 

[...] o desafio da globalidade é também um desafio de complexidade. Existe 

complexidade, de fato, quando os componentes que constituem um todo (como o 

econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico) são 

inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e interretroativo entre as 

partes e o todo, o todo e as partes. Ora, os desenvolvimentos próprios de nosso 

século e de nossa era planetária nos confrontam, inevitavelmente e com mais e mais 

frequência, com os desafios da complexidade.  

 

Desse modo, o autor infere a relação da globalidade à complexidade, do todo em 

relação às partes, e das partes ao todo, relacionando o tema família, fundamento primeiro do 

ser, no interior da totalidade social, marcantemente afetado por complexos sociais. 

 A complexidade é um fato da vida e está intimamente ligada aos fenômenos que 

compõem o mundo natural e social, e, com esteio nela, é imprescindível uma revisão 

epistemológica em todas as áreas do conhecimento, incluindo, portanto, o Direito.  

 

2.5 O Direito e o Pensamento Complexo 

 

Neste segmento, foi procedido a um estudo sobre o conceito e finalidade do Direito, 

destacando a contribuição da Teoria da Complexidade para o Direito, quando pretende 

aproximá-lo da realidade com um pensamento aberto e reflexivo e, até que ponto o 

Pensamento Complexo contribui na interpretação das normas jurídicas e, notadamente, 

naquelas afetas ao Direito de Família. 

A investigação sobre a mudança de paradigmas no tocante à interpretação das normas 

jurídicas revela-se necessária em todos os chamados ramos do Direito e, em especial, no 

Direito de Família que, em face dos novos valores que a sociedade brasileira vem 

incorporando, tais como uma família multifacetária, igualitária e democrática, fez surgir uma 

distinta realidade familiar e outros desafios para o Direito. 
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As profundas e rápidas mudanças ocorridas na sociedade e, notadamente, nas relações 

entre as pessoas com novas concepções de entidades familiares e de filiação, passaram a 

exigir, maiormente no Direito de Família, muito sensível às mudanças ocorridas, vez que 

estuda a família como fenômeno biológico e social, bem como as relações jurídicas entre os 

seus componentes, outra visão sobre os seus princípios e institutos. Na família, desenvolvem-

se fenômenos culturais forjados em uma estrutura psicológica, o que evidencia a sua 

complexidade em face da unicidade de relações diferenciadas.  

A Teoria do Direito, por óbvio, não haveria de ficar de fora dessa reviravolta 

paradigmática e, ante as profundas transformações ocorridas nas últimas décadas, tais como a 

preponderância dos princípios, o surgimento de direitos com a inserção de outros valores, a 

crise da democracia deliberativa, enfim, vê-se que o Direito está a ser alvo de robustos 

influxos em sua configuração, pois recebe diretamente a força das transformações que 

desestruturaram os modos tradicionais e modernos da concepção do mundo. Belchior (2017, 

p. 3) assinala que,  

Ante tais premissas, o Direito deve ser modificado juntamente com o processo de 

transformação social, buscando soluções jurídicas mais adequadas, de acordo com 

as demandas e mudanças que surgem, para reforçar o enfrentamento aos novos 

problemas cujas respostas não estão no pensamento formalista e cartesiano do 

positivismo tradicional. É preciso perceber o Direito como um sistema em 

movimento em que suas partes integram o todo e o todo deve ser conhecido 

também por suas partes, a partir de suas interretroações complexas. 

 

Quando se fala em Direito não se há de esquecer de que este deve ser lobrigado como 

fenômeno humano, histórico e social, na medida em que tem por desafio as interações 

humanas: justiça, liberdade, igualdade, diversidade, dentre outros. O Direito, pois, estuda os 

processos de regulação dos valores humanos e dos interesses sociais em conflito; todavia, 

ainda hoje, é ele examinado de uma maneira generalizada, como um sistema normativo, no 

que tem reiteradamente falhado na consecução de seus objetivos: justiça e paz social, dentro 

de uma estrutura socioeconômica que consagre, em termos efetivos, a igualdade dos cidadãos 

sem prejuízo de sua liberdade (MARQUES NETO, 2001).  

A Ciência Jurídica, divisada sob o prisma das interações humanas, com o Direito 

fortalecendo a Democracia, sempre em busca da sua efetivação, bem como da igualdade 

material entre as pessoas, se revela um fenômeno complexo e que não se resolve apenas com 

a edição de novos textos legais, que são importantes, mas carecem, e sempre hão de precisar, 

de interpretação, tudo em face da dinâmica social e das constantes demandas nascidas dos 

conflitos entre os cidadãos.  
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O pensamento sistemático teve bastante importância no Direito, mormente com a 

elaboração da chamada Teoria Pura do Direito, a qual buscava assegurar um conhecimento 

apenas dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo o que não fizesse parte do seu 

objeto, pretendendo libertar a Ciência Jurídica de todos os elementos que lhe fossem 

estranhos, tomando isto como princípio metodológico fundamental, no qual as normas 

formariam o corpo essencial do Direito (KELSEN, 1998, p. 1).  

 A pureza pretendida abrangia a totalidade do Direito como objeto de estudo, isolando-

o de qualquer outro ramo do conhecimento, a Ciência do Direito deveria trabalhar com a 

máxima especialização no estudo do seu objeto. Essa visão sistemática do Direito situa o eixo 

da pesquisa jurídica para o ordenamento interno, que seria hierarquizado e autossuficiente.  

A preocupação do distanciamento do Direito em relação ao mundo real e a 

consequente decepção com os resultados que dele se esperava, tais como a manutenção da paz 

e do equilíbrio social e a proteção contra posicionamentos autoritários, conduziram a se 

buscar um direito mais voltado para a realidade. Azevedo (2014, p. 45) assevera:  

 

Mas, hoje, depois de duas guerras mundiais denotadoras de graves fissuras na 

ordem burguesa, à quais se vieram acrescer a vários conflitos geograficamente 

situados, que continuaram a evidenciá-las, será essa concepção dogmática 

sustentável? Em um mundo dilacerado pelos conflitos de toda sorte, pela miséria e 

por desigualdades clamorosas, em discrepância com o padrão mínimo da concepção 

dos direitos humanos hoje aceitos e positivados na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem das Nações Unidas, de 10.12.1948, é aceitável postular e 

defender uma ciência jurídica interessada exclusivamente no que é puramente 

jurídico? É defensável uma ciência jurídica indiferente ao quadro social a que se 

destina seu trabalho? 

 

A Teoria do Direito se torna, desta feita, um desafio contemporâneo que decorre do 

próprio estado de insatisfação em que a sociedade se encontra mergulhada com a crise do 

positivismo; do paradigma positivista com o olhar tecnicista, resultou uma compreensão 

equivocada do Direito, isolado dos demais fatores do mundo social. A importância do seu 

estudo revela-se na necessidade de se oferecer subsídios não apenas a um ou a outro ramo, 

mas ao Direito como um todo, devolvendo-lhe a sua qualidade de ciência humana e social. 

Assiste-se a uma época de transição paradigmática, como bem analisa Belchior (2017, 

p. 13): 

 

Vivencia-se, com efeito, uma transição paradigmática (positivismo e pós-

positivismo), pensamento simplista e Pensamento Complexo – modernidade e pós-

modernidade, apenas para retratar alguns referenciais. A opção por um paradigma 

pressupõe o exame de seus pressupostos e limitações, sendo, portanto, provisória e 

relativa. No entanto, a defesa de um paradigma deve ser fundamentada por 

argumentos científicos, motivo pelo qual o estudo da Epistemologia é a base para a 

proposição de uma tese científica. 
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Da mudança vivenciada questiona-se, de logo, o conceito de Direito, que não permite 

resposta singela, pois cuida de um conceito em constante evolução, todavia, para ser 

respondida satisfatoriamente, exige que se determine um ponto de partida, pois este se mostra 

como um fenômeno complexo, que se manifesta em distintos planos e em diferentes 

contextos. Na verdade, tal indagação deve ser respondida com encosto em várias perspectivas, 

pois cada um que estude o termo e seu conteúdo terá uma resposta arrimada no paradigma que 

perfilhar. Adota-se, para fins desta obra, a definição de Direito proposta por Bittar (2019, p. 

85): 

 

Nesta análise, chega-se, então, à proposta de se afirmar que o Direito exerce 

simultaneamente pretensão de validade formal (correção formal), pretensão de 

justeza moral (correção axiológica), pretensão de legitimidade na adesão das 

vontades individuais (correção política) e pretensão de vinculação das condutas 

(correção impositiva). Esses traços demarcam os atributos do Direito, o que permite 

acessar o seu conceito. O Direito tem por diferencial e, portanto, por função, 

coordenar os esforços sociais de modo a presidi-los para a produção de justiça, 

consentindo que fins comuns consensuados estabeleçam os parâmetros de avaliação 

das condutas sociais. 

 

Com a referida definição, vê-se que o Pensamento Complexo oferece uma necessária e 

grande contribuição para o Direito, quando o aproxima da realidade. A Teoria da 

Complexidade faz com que o Direito saia do seu isolado dogmatismo e se integre à sociedade, 

aberto, transdisciplinar, contextual, reflexivo e autoeco-organizador. O Direito está 

intimamente ligado ao real e, por seu intermédio, deve ser conhecido. 

Como objeto cultural, não há de ficar alheio aos valores, pois trabalha com aspectos 

humanos e sociais, e se constitui na alteração da natureza humana para dar-lhe um sentido de 

convivência pacífica entre os seres humanos, que traçam alterações às próprias condutas, 

limitando, em níveis externos, a liberdade inerente à natureza humana (BELCHIOR, 2017, p. 

33). 

Ante a impossibilidade de se resolver todos os problemas por meio de silogismos, o 

pós-positivismo se exibe como um vasto terreno para melhor se fundamentar os pontos que 

surgem na sociedade contemporânea. 

O pós-positivismo tem início com a superação dialética entre o positivismo e o 

jusnaturalismo, com a atribuição de força normativa, além das regras, também aos princípios, 

tendo como principais autores Robert Alexy (2014), Ronald Dworkin (2014) e Humberto 

Ávila (2013).  

O pós-positivismo reconhece o papel criador do intérprete, a relevância das 

circunstâncias do caso concreto e dos princípios atinentes à espécie, e a grande importância da 
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argumentação, de uma fundamentação racional que permita o controle intersubjetivo da 

racionalidade dos julgamentos e que contenham o arbítrio dos julgadores. Marmelstein (2019, 

p. 10) ensina: 

Foi diante desse “desencantamento” em torno do positivismo ideológico que os 

juristas desenvolveram uma nova corrente jusfilosófica que está sendo chamada de 

pós-positivismo, que poderia muito bem ser chamado de positivismo ético, já que o 

seu propósito principal é inserir na ciência jurídica os valores éticos indispensáveis 

para a proteção da dignidade humana.  

 

Justiça e segurança deveriam buscar uma integração. O fenômeno jurídico é analisado 

desde a perspectiva da sua concretização, remetendo a um conceito interpretativo, o que 

implica a necessidade de um estudo mais acurado da Hermenêutica.  

O modelo clássico ocidental de legalidade positiva herdado do século XIX, em face da 

realidade plural e multifacetada da sociedade contemporânea, mostrou-se insuficiente por não 

aproximar da Sociedade o Direito. A Ciência Jurídica é objeto de mudanças no decorrer do 

tempo, somando-se o fato de que a sociedade contemporânea é essencialmente plural e 

multifacetada e que as necessidades e carências de todas as suas parcelas não se resumem  em 

única proposta, refletida juridicamente apenas na produção legal oficial. Dessa constatação, 

surge a necessidade de se repensar a configuração do fenômeno jurídico na sociedade 

contemporânea, com o reconhecimento da possibilidade de que os novos agentes sociais 

implementem instâncias de juridicidade extraestatal, descentralizadas. 

O pós-positivismo conduz a necessidade do Pensamento Complexo para a sua real 

compreensão e aplicação. Não tem o Direito, em face da realidade expressa, a possibilidade 

de acolher como paradigma um pensamento sistemático, mecanicista, e se imaginar como o 

único portador da verdade, pairando sobre a sociedade e sem qualquer preocupação com as 

consequências da sua atuação. 

A interação e a integração Direito/Sociedade fazem com que em cada parte de um e de 

outro haja mais do que a simples soma de ambos, com a convivência enriquecedora de ordem, 

desordem, interação e reorganização dinâmica de conceitos, valores, instituições e decisões 

(CUNHA, 2018, p. 181). 

Ante as definições aqui oferecidas, interessante é ressaltar um novo conceito de 

Direito com base no pensamento sistêmico proposto por Capra e Mattei (2018, p. 61 e 247):  

 

O primeiro passo para a criação de uma nova ordem ecojurídica baseada num 

pensamento sistêmico, e não num antiquado pensamento mecanicista, consiste em 

termos consciência do nosso próprio poder de influenciar o direito por meio de 

ações conjuntas. Essa concepção ecológica do direito, como sugerimos pela 

primeira vez neste livro, por ter um tremendo efeito de capacitação. Pode 

desencadear o ‘poder do povo’, devolvendo ao direito a qualidade de bem comum a 
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todos, a fim de criar uma nova ordem ecojurídica que, seguindo nosso 

entendimento sistêmico do planeta, pode protegê-lo e preservá-lo para as futuras 

gerações [...] Em nossa época, o objetivo comum a todos deve ser o uso das leis 

humanas (em consonância com a natureza) para criar e investir no potencial das 

comunidades sustentáveis – ambientes sociais, culturais e físicos nos quais 

possamos concretizar nossos projetos de vida e nossas aspirações, sem com isso 

comprometer as oportunidades das gerações vindouras. 

 

Toda e qualquer mudança de paradigma tem que passar, necessariamente, pelo ensino, 

pela transmissão do conhecimento. Infelizmente, em relação ao Direito, ainda é dada 

prioridade a um ensino direcionado para a profissionalização de meros operadores, técnicos, 

decodificadores de leis, em detrimento, assim, de uma formação crítica, complexa.  

Entender o Direito como um sistema aberto, em constante transformação, a ensejar 

uma formação transdisciplinar dos juristas e a exigir que ele seja visto não sob as lentes da 

simplicidade, mas sim da complexidade, e que a pessoa seja percebida na sua 

multidimensionalidade, exige mais do que um ensino baseado na mera racionalidade 

instrumental.  

Ao paradigma positivista não seria dado bem realizar tão difícil tarefa, necessitando o 

Direito de um novo aporte teórico da complexidade. O Direito, como todo ramo do 

conhecimento, teve seus pressupostos abalados pela nova maneira de se compreender o 

mundo, porquanto os fenômenos jurídicos são complexos e sujeitos à interferência de outros 

sistemas, não sendo passível de ser reduzido, tão somente, ao ordenamento jurídico.  

São inegáveis as substanciais contribuições que o Pensamento Complexo trouxe para o 

enfretamento dos problemas de maneira mais condizente com a realidade, mesmo que não 

pretenda a substituição do paradigma sistemático pelo sistêmico, mas a conciliação deles 

como o melhor modo de entender e solucionar problemas. 

Dentre os problemas a ensejarem maior reflexão, destacam-se as matérias relativas ao 

Direito das Famílias, pelo fato de envolverem, por sua natureza, múltiplas situações e partes 

envoltas além de consequências graves e duradouras.  

 

3  O DIREITO DAS FAMÍLIAS E O PENSAMENTO COMPLEXO 

 

No capítulo terceiro, a modo de exórdio, é procedido a um estudo sobre o objeto do 

Direito das Famílias, bem como se fez uma investigação sobre o conceito de família e sua 

evolução histórica, percorrendo-se a Antiguidade, o Império Romano e abicando-se aos dias 

atuais.  
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Os diversos princípios constitucionais que normatizam o Direito de Família, de 

maneira explícita ou não, concedem-lhe as feições e os rumos para a interpretação, além de 

destacar os valores socialmente relevantes e procurar garantir a eles maior efetividade. Tais 

princípios são analisados neste módulo e, em especial, o Princípio da Afetividade, apontado 

como o norteador das relações familiares. 

À maneira de fecho, efetivou-se uma pesquisa em torno da complexidade das relações 

familiares, com os seus novos vínculos e as consequências que deles advêm, bem como 

indicando a necessidade de se analisar o contexto ante a natureza interdisciplinar do 

fenômeno, com supedâneo no conhecimento produzido tanto pelo Direito como por outros 

ramos do saber parcialmente ordenado, na tentativa de ofertar uma melhor solução para o 

conflito jurídico familiar.  

A família, sob a óptica jurídica, ainda é separada de seu contexto, e os pontos 

expressos perante o Poder Judiciário, muitas vezes, sequer são percebidos e, quando ocorrem 

de o ser, recebem abordagens sob uma visão simplista, mutiladora, ainda com base nas 

tradicionais figuras do pai, mãe e filhos. Esse paradigma da simplificação, importante em 

diversas situações, na seara das decisões judiciais em matérias relativas às famílias, 

dissociando-as, não satisfaz, mormente ante as várias mudanças ocorridas nos últimos tempos. 

Em decorrência das significativas transformações, parte da doutrina prefere o emprego 

da dicção Direito das Famílias em substituição a Direito de Família, vez que esse termo 

remete à ideia de pai, mãe e filho, constituída sob o matrimônio, corrente adotada nesta 

pesquisa.  Direito das Famílias, de teor mais abrangente, com a sua pluralização, dá ideia de  

formatos de família, de união, como direito de escolha por parte dos seus membros. A família 

não existe somente pelo fato de ser reconhecida pela norma, tampouco se transforma em 

decorrência de mudança legislativa, ao contrário, as mudanças nas relações familiares 

precedem as alterações normativas.  

 

3.1 O conceito de família e a sua evolução histórica 

 

A família patriarcal, conforme entende Paulo Lôbo (2011, p.17), foi tomada como 

modelo pela legislação brasileira desde a Colônia, o Império e durante parte do século XX. 

Essa era estruturada em um sistema patriarcal, em que legitimava o exercício do poder 

masculino sobre as mulheres e os filhos, sendo chamado de pátrio poder.  

Além disso, Paulo Lôbo (2011, p. 17) ainda destaca a situação em que o Estado antes 

não se interessava pelas relações de família. No plano constitucional, porém, com a 
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progressiva tutela constitucional da Carta Magna de 1988, ampliando os interesses protegidos, 

as relações de família pelo Estado passaram a ter proteção estatal, constituindo essa proteção 

um direito subjetivo público, oponível ao próprio Estado e à Sociedade.  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, votada pela ONU em 10 de 

dezembro de 1948, é um princípio universalmente aceito e adotado nas constituições, que 

assegura às pessoas o direito de fundar uma família, aprazando o art. 16.3: “A família e o 

núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito a proteção da sociedade e do estado.”  

Ao discorrer sobre a evolução da família, Maria Berenice Dias (2016, p. 36), aponta 

que houve alterações legislativas, a mais significativa das quais foi a Lei 4.121/1962, que 

concedeu absoluta capacidade à mulher casada e outorgou-lhe propriedade aos bens 

adquiridos com o ardor do seu trabalho. Remansou, então, inaugurada a era da igualdade entre 

os cônjuges, sem que deixasse de ser patriarcal a organização. Por conseguinte, a Lei 

6.515/1977 instituiu o divórcio, permitindo a dissolução do casamento.  

Posteriormente, Maria Berenice Dias (2016, p. 36) noticia que, em 1988, a 

Constituição Federal do Brasil estabeleceu isonomia entre os gêneros, ampliando o conceito 

de direito de família, estendeu proteção à união estável e à modalidade de família 

monoparental. Ademais, consagrou igualdade entre os filhos, garantindo os mesmos direitos e 

qualificações.  

O Direito das Famílias é um dos ramos do Direito que possui vínculo direto com a 

vida, já que as pessoas provêm de uma estrutura familiar, sendo a Direito da Família a base da 

sociedade. Ademais, o Direito da Família é a preservação do lar no seu aspecto mais 

significativo, qual seja, lugar de respeito e afeto (PAIANO; FRANCISCO; FRANCISCO, 

2010).  

A promulgação da Carta Magna Brasileira de 1998 consumou o fim das desigualdades 

jurídicas da família e também expandiu a proteção do Estado à família, os aspectos mais 

relevantes, quais sejam, a proteção do Estado alcançar qualquer entidade familiar; a família 

entendida como entidade assume claramente a posição de sujeito de direito e obrigações; os 

interesses dos integrantes da família passam a ter primazia em relação aos interesses 

patrimonialistas; a filiação torna-se gênero, na qual abrange espécies de filhos; há liberdade 

de planejamento familiar e também em construir, manter ou extinguir a entidade familiar, sem 

oposição do Estado; e a família configura um espaço de realização pessoal e da dignidade da 

pessoa humana de seus membros (MADALENO; MADALENO, 2017).  

O direito das famílias é integrado pelo conjunto de normas que regulam as relações 

jurídicas familiares; no Brasil, o Direito de Família era regulado pelo Código Civil de 1916, 
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parcialmente derrogado por leis complementares e princípios constitucionais. Posteriormente, 

em 2002, o Código Civil procurou fornecer uma nova compreensão de família, seguindo os 

preceitos da Constituição Federal de 1998, não se falando mais em pater famílias, mas sim 

em poder familiar, aquele que é exercido como um poder-dever em igualdade de condições. 

Ademais, a intervenção do Estado na família é fundamental, e, embora deva preservar os 

direitos básicos de autonomia, esta intervenção deve ser sempre protetora, nunca invasiva da 

vida privada, ipsis litteris:  

 

O direito de familia, ramo do direito civil com características peculiares, é integrado 

pelo conjunto de normas que regulam as relações jurídicas familiares, orientado por 

elevados interesses morais e bem-estar social. Originalmente, em nosso país, o 

direito de familia vinha regulado exclusivamente pelo Código Civil. Princípios 

constitucionais e numerosas leis complementares derrogaram parcialmente 

dispositivos do Código de 1916, além de disciplinar outros fenômenos e fatos 

jurídicos relacionados direta ou indiretamente com a familia. O Código Civil de 

2002 procura fornecer uma nova compreensão de familia, adaptada ao novo século, 

embora ainda com passos tímidos nesse sentido. Seguindo o que já determinara a 

Constituição de 1988, o atual estatuto procura estabelecer a mais completa igualdade 

jurídica dos cônjuges e dos companheiros, do homem e da mulher. Da mesma 

forma, independentemente de origem. Nesse diapasão, não mais se refere o Código 

ao pátrio poder, denominação derivada do caudilhesco pater famílias do Direito 

Romano, mas ao poder familiar, aquele que é exercido como um poder-dever em 

igualdade de condições por ambos os progenitores. O organismo familiar passa por 

constantes mutações e é evidente que o legislador deve estar atento às necessidades 

de alterações legislativas que devem ser feitas no curso deste século. Não pode 

também o Estado deixar de cumprir sua permanente função social de proteção à 

família, como sua célula mater, sob pena de o próprio Estado desaparecer, cedendo 

lugar ao caos. Daí porque a intervenção do Estado na família é fundamental, embora 

deva preservar os direitos básicos de autonomia, essa intervenção deve ser sempre 

protetora, nunca invasiva da vida privada. (VENOSA, 2017, p.27).  

 

Paulo Lôbo conceitua direito das famílias como um conjunto de regras que 

disciplinam os direitos pessoais e patrimoniais das relações familiares (2011). Por sua vez, 

Flávio Tartuce (2018, p.1137) entende que o Direito de Família é conceituado como o ramo 

do Direito Civil que tem como conteúdo o estudo dos seguintes institutos jurídicos: a) 

casamento; b) união estável; c) relações de parentesco; d) filiação; e) alimentos; f) bem de 

família; g) tutela, curatela e guarda.   

O Direito das Famílias surgiu no momento em que começou a existir a raça humana, 

que para sobreviver passou a conviver em grupos, cuja preocupação não era somente manter-

se vivo, mas também a necessidade de perpetuação da espécie, ou seja, antes mesmo do 

surgimento do próprio Direito, surgiu a família (AZAMBUJA, 2018). 

Nesse sentido, a investigação sobre a mudança de paradigmas no tocante à interpretação 

das normas jurídicas revela-se necessária em todos os chamados ramos do Direito e, em 

especial, no Direito das Famílias que, em face dos novos valores que a sociedade brasileira 
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vem incorporando, tais como uma família multifacetária, igualitária e democrática, fez surgir 

uma distinta realidade familiar e outros desafios para o Direito. 

Infelizmente, muito ainda se percebe na sociedade brasileira o sistema patriarcal, com o 

homem exercendo a concentração do poder familiar e as suas vontades prevalecendo sobre as 

da mulher. Essa modalidade de relação familiar, regra absoluta e paradigma que por muito 

tempo norteou as relações e seus efeitos, está em mudança, com percalços e retrocessos, mas 

já se percebe substanciais alterações, mesmo ainda tendo muito o que se conquistar. 

As profundas e rápidas mudanças ocorridas na sociedade e, notadamente, nas relações 

entre as pessoas com novas concepções de entidades familiares e de filiação, passaram a 

exigir, notadamente do Direito das Famílias, muito sensível às mudanças ocorridas, vez que 

estuda a família como fenômeno biológico e social, bem como as relações jurídicas entre os 

seus componentes, outras perspectivas sobre os seus princípios e institutos. Na família, 

desenvolvem-se fenômenos culturais assentados numa estrutura psicológica, o que evidencia a 

sua complexidade de se analisar relações diferenciadas.  

A família antecede a qualquer manifestação do Direito e tampouco as mudanças nas 

relações familiares ocorrem em razão de qualquer alteração legislativa. A Constituição 

Federal de 1988 reconheceu que todo agrupamento humano baseado no afeto deve ser 

considerado e protegido como família e que todos os seus membros, independentemente de 

gênero e idade, devem ser respeitados e protegidos para que desenvolvam suas 

potencialidades em um espaço familiar saudável. A família, na sociedade contemporânea, é 

um espaço em que seus membros, solidariamente e unidos pelo afeto, buscam-se desenvolver-

se. O que os une, portanto, é, também, a afetividade. 

Destaque-se a ideia de que, mesmo a família deixando de ser matrimonializada para 

ser pluralizada; passando de patriarcal à democrática; de heteroparental à hetero ou 

homoparental; de biológica a biológica ou socioafetiva; e, de caráter institucional a caráter 

instrumental, vai além do afeto; a afetividade subjetiva não é o único parâmetro para que se 

declare a existência de uma família. Essa mudança de paradigma, da proteção patrimonial 

para a afetividade, por si, exige mais do que a singela aplicação do texto legal quando da 

apreciação dos inevitáveis conflitos. 

Em face de novos arranjos familiares, evidente se torna a necessidade de se encaminhar 

outra direção visual assente em um diálogo entre diversos ramos do conhecimento, que 

desafia a lógica tradicional e trabalha com as contradições e as interdependências em um 

processo com várias dimensões. Não basta, tão somente, a criação legal de institutos se os 

olhares permanecem os mesmos. A mudança passa, necessariamente, por um novo paradigma 
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de Ciência do Direito, sendo o Pensamento Complexo a alternativa para lançar estratégias 

metodológicas à interpretação das normas. 

Uma vez comprovado o fato de que o Direito deve ser modificado em face das 

transformações sociais, vê-se que também necessita de constantes aportes hermenêuticos, 

sempre em busca de decisões mais adequadas. E, uma vez que a família é uma das instituições 

que mais foi objeto de mudanças na sociedade atual, o Direito de Família não mais suporta 

uma visão linear, simplista, impondo-se, assim, uma mudança paradigmática.  

Verdadeiro é exprimir a noção de que a instituição família é tão antiga quanto o próprio 

ser humano. O homem, como espécie, possui uma necessidade de conviver com seus pares, de 

criar laços, de sorte que, assim, a família, com todas as variações e definições que tiveram no 

decurso da história, ainda é a base de toda a sociedade, quer seja oriental quer seja ocidental. 

Carnelutti (2006, p. 53), expondo sobre a história do Direito, ensina: 

 

Desse modo, a história do direito ensina que a família foi, em sua origem, um Estado 

minúsculo; um Estado monárquico por excelência, dominado por um rei ou por uma 

rainha, conforme o regime fosse o patriarcado ou o matriarcado. Os historiadores do 

direito, especialmente do Direito Romano, comprovaram esse caráter político da 

família; posteriormente, o Estado foi evoluindo. A família, a gens, a cidade, polis, 

são as primeiras fases do desenvolvimento; depois o Estado evolui; não é necessário 

remontar na História para ter a prova dessa evolução que se encontra ao alcance das 

mãos nos últimos séculos de desenvolvimento da história italiana. [...] A pretensão, 

dentre outras coisas, de negar a família para afirmar o Estado é uma das mais 

insanas aberrações que podem ser adotadas na história do pensamento humano. Sem 

a família, o Estado não pode viver, como não se poderia construir um edifício se 

desagregassem os tijolos com que ele é construído. Um Estado sem família é tão 

absurdo quanto um corpo humano sem células. Assim como a saúde do corpo 

humano depende da permeabilidade da célula do misterioso fluxo vital, também a 

saúde do Estado depende da coesão da família, ou seja, da circulação do amor entre 

seus membros. 

 

A instituição familiar é a mais antiga da vida social, com o seu surgimento se dando de 

maneira espontânea em face da necessidade inerente ao ser humano. Como instituição 

essencial à sociedade e, por consequência, ao Estado, a família merece uma proteção de 

destaque, o que ocorre não somente no ordenamento jurídico, mas também por parte da 

religião e dos costumes e tradições de cada povo. 

A família, segundo Farias e Rosenvald (2017), tem seu quadro evolutivo atrelado às 

novas conquistas da humanidade, ao avanço do homem e da sociedade, não sendo possível 

que fique submetida às ideias estáticas, presas a valores pertencentes ao passado. A família é 

realidade viva a ser sempre vista sob o prisma axiológico. 

O conceito de família vem mudando no curso da história. Na Antiguidade, o que 

ligava os seus membros não era o sangue, nem o afeto, mas o culto à mesma religião. Numa 
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Denis Fustel de Coulanges (2004) assevera que a religião era o principal elemento 

constitutivo da família antiga. A família não se constituía em razão do afeto ou do 

nascimento, mas se fundamentava no poder do pai como sacerdote do lar. A família era um 

grupo de pessoas a quem a religião permitia viver no mesmo lar e oferecer o banquete fúnebre 

aos mesmos antepassados. Com o declínio da religião doméstica e a necessidade de se 

transmitir o patrimônio, esta passou a ser entendida como um conjunto de servos que 

pertenciam ao mesmo dono.  

Assevera, ainda, Coulanges (2004) que o pai era sinônimo de autoridade, o homem 

que protegia os que lhe pertenciam, além de ser o sacerdote, o herdeiro da casa, o que 

continuava com o que os seus pais construíram. Os filhos eram diferenciados, a filha, quando 

contraía casamento, deixava de pertencer à sua família de origem, somente o filho homem 

possuía direitos hereditários. 

O termo família, segundo Engels (1984), com evidente conotação de propriedade 

privada, surgiu do latim famulus para se referir aos grupos submetidos à escravidão agrícola. 

Fundamentalmente a família se firmou sob o poder limitador do homem, que assumia o seu 

total controle. O mesmo autor divide a evolução da família em quatro etapas: consanguínea, 

punaluana, sindiásmica e monogâmica.  

A família consanguínea, no estágio primitivo de promiscuidade, tinha por principal 

característica o fato de só serem excluídos do “matrimônio” os ascendentes e descendentes; 

assim, irmãos e irmãs, primos e primas, em todos os graus, são todos, entre si, marido e 

mulher uns dos outros. 

Na família punaluana, cuja expressão deriva do termo punalua, que significa 

companheiro íntimo, além da já exclusão dos ascendentes e descendentes das relações 

sexuais, excluem-se também os irmãos, o que representou considerável progresso e deu início 

com a proibição de relações sexuais entre irmãos uterinos, vale dizer, nascidos da mesma mãe 

e, em seguida, estendendo-se aos demais. Com essa nova configuração, passaram a ser 

designados os graus de parentesco com a indicação dos sobrinhos e sobrinhas, primos e 

primas, vez que estava proibida a união sexual, e consequente procriação, entre irmãos e 

irmãs. Nessa espécie de família, a descendência era determinada por intermédio da mãe em 

face da dificuldade de, com precisão, se determinar o pai, inclusive no tocante ao direito de 

herança, sempre do lado materno. 

A família sindiásmica tem como principal característica a união não mais por grupos, 

mas sim por pares, todavia a poligamia e a infidelidade continuam a ser direitos dos homens. 

Essa espécie de família é considerada pré-monogâmica, na qual se exigia fidelidade da 
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mulher, com o adultério por sua parte severamente castigado. Com o rompimento do vínculo 

conjugal, o que ocorria com muita facilidade, os filhos pertenciam à mãe. Importante frisar é 

que somente no casamento sindiásmico passou a existir a figura do verdadeiro pai. Assim, o 

direito de herança, que tinha como base a filiação materna, passa a se fundamentar no direito 

hereditário paterno. A família sindiásmica é considerada o limite entre a barbaria e a 

“civilização”, que tem como base a família monogâmica. 

A família monogâmica, com o matrimônio em pares, surge em meio a novas relações 

sociais e econômicas e revela-se sob o predomínio do homem, com a finalidade de procriar e 

de ter a paternidade reconhecida, pois os herdeiros, então da linhagem paterna, passarão a 

herdar os bens dos pais. O matrimônio denota maior solidez, porque apenas o homem tem o 

direito de rompê-lo e abandonar a mulher. Destaca o referido autor que o casamento 

monogâmico surgiu não como união amorosa entre homem e mulher, mas tão somente como 

formato de escravização de um sexo pelo outro. 

Após se chegar à família monogâmica, procede-se a uma análise da instituição 

familiar no Império Romano que, para fins deste estudo, é de grande importância em razão da 

influência que o Direito Romano exerceu em toda a cultura ocidental. 

A história de Roma a todos encanta e fascina ante a grandiosidade a que se chegou, com 

a vastidão territorial alcançada, com a imensa população, em torno de um milhão de 

habitantes na sua Capital, e com o seu inestimável legado: latim, base de quase toda 

linguagem ocidental; arte; literatura; arquitetura; ciência política; e, sobretudo, o Direito. 

A origem de Roma possui uma explicação mitológica e uma histórica. A mitológica faz 

referência ao mito de Rômulo e Remo (filhos de Marte e Reia Sílvia), gêmeos que foram 

jogados no rio Tibre e resgatados por uma loba que os amamentou; posteriormente foram 

criados por um casal de pastores e, na região de Alba Longa, fundam uma cidade que viria a 

ser Roma. A história conta que Roma adveio da junção de três povos, gregos, etruscos e 

italiotas que foram habitar na Península Itálica e desenvolveram uma economia baseada na 

agricultura e na atividade pastoril. 

A história de Roma é dividida em três fases: monarquia, república e império. A 

monarquia vai desde a sua fundação, em 753 a.C., até 509 a.C., tendo como último Rei 

Tarquínio, o Soberbo. Em 509 a.C., inicia-se a república, na qual a principal instituição é o 

Senado, e com o fortalecimento pessoal de alguns generais, com guerras civis e a formação de 

triunviratos e, com a vitória de Caio Otávio sobre Marco Antônio, Otávio passa a ser o 

primeiro Imperador Romano. 
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O Direito Romano (TABOSA, 2003) também é divido em três períodos: Direito antigo 

que tinha como únicas fontes o costume e o uso; o Direito Clássico que foi compilado por 

Justiniano e que chegou até nós por intermédio do Corpus Juris Civilis e o Direito Pós- 

Clássico que compreendeu o período posterior ao aparecimento dos grandes jurisconsultos. O 

Corpus Juris Civilis é obra jurídica fundamental publicada a partir de 533 DC, por ordem do 

imperador Justiniano. A obra legislativa de Justiniano é composta de quatro 

partes: Institutas (manual prático), Digesto ou Pandectas (compilação de fragmentos da 

jurisprudência clássica - iura), Código (compilação de constituições imperiais - leges) e 

Novelas (compilação de constituições promulgadas depois do ano de 535 por Justiniano). 

O Direito Romano, assim, na precisa definição de Cretella Júnior (2001, p. 7) é 

entendido: 

 

A expressão direito romano é tomada em diferentes sentidos pelos autores. Num 

primeiro sentido, a referida expressão designa o conjunto de regras jurídicas que 

vigoraram no império romano durante cerca de doze séculos, ou seja, desde a 

fundação da Cidade, em 753 a.C., até a morte do imperador Justiniano, em 565 

depois de Cristo (para outros de 753 a 1453). Num segundo sentido, o direito 

romano é expressão que designa um ramo apenas daquele direito, isto é, o direito 

privado romano, com exclusão do direito público, que não atingiu, em Roma, o 

mesmo grau de desenvolvimento e perfeição que aquele outro ramo, a ponto de 

haver um romanista afirmando: os romanos foram gigantes no direito privado e 

pigmeus no direito público. A expressão direito romano é empregada ainda para 

designar as regras jurídicas consubstanciadas, no Corpus Juris Civilis, conjunto 

ordenado de leis e princípios jurídicos, reduzidos a um corpo único, sistemático, 

harmônico, mas formado de várias partes planejado e levado a efeito no VI século 

de nossa era por ordem do imperador Justiniano, de Constantinopla, monumento 

jurídico de maior importância, que atravessou os séculos e chegou até nossos dias. 

 

A sociedade romana era uma sociedade desigual, com quase nenhuma mobilidade 

social, e dividida em cinco grupos distintos, vale dizer: patrícios, proprietários de terras que 

ocupavam importantes cargos públicos, descendentes das primeiras famílias de Roma, enfim, 

era a aristocracia, cidadãos romanos que possuíam riqueza e escravos; plebeus, formavam a 

maioria da sociedade romana, composta por pequenos comerciantes e trabalhadores livres, 

com poucos direitos políticos, o que desencadeou uma série de tensões e crises no seio da 

sociedade romana; clientes, embora livres, possuíam forte dependência para com os patrícios; 

libertos, ex-escravos que obtiveram a liberdade por intermédio de seus respectivos 

proprietários; e, escravos, sem nenhum direito social eram, em sua maioria, prisioneiros de 

guerra vendidos aos patrícios e que realizavam todo e qualquer trabalho para seus donos 

apenas em troca de roupa e alimento.  



 55 

 A sociedade romana tinha por base a família; todavia para os romanos a expressão 

família tinha significado bem diverso do que a entendemos hoje, com base, sobretudo, no 

parentesco de sangue.  

Coulanges (1998) assevera que a religião era o principal elemento constitutivo da 

família antiga. A família não se constituía em razão do afeto ou nascimento, mas se 

fundamentava no poder do pai como sacerdote do lar. A família era um grupo de pessoas a 

quem a religião permitia viver no mesmo lar e oferecer o banquete fúnebre aos mesmos 

antepassados. Assim a primeira instituição estabelecida pela religião doméstica foi o 

casamento, pois era praticamente um novo nascimento, já que era ela que instituía um lar, ou 

seja, um altar onde se manteria a felicidade de seus ancestrais. Esta seria a origem do 

casamento sagrado, sendo a dissolução do casamento religioso sempre difícil, bem como a 

dificuldade da poligamia.  

A família romana, sob a autoridade do pater familias, compreendia várias pessoas a ele 

vinculadas, quer por laços de sangue (cognatio), quer arrimada na autoridade (agnacio).  

Alves (2018, p. 645), ensina: 

 

Em direito romano, porém, a questão se complica, pois, juridicamente, têm de ser 

levados em consideração cinco grupos de pessoas vinculadas pelo parentesco ou 

pelo casamento: a) a gens, cujos membros, que se denominavam gentiles, julgavam 

descender de um antepassado comum, lendário e imemorável, do qual recebiam o 

nome gentílico (e era esse nome, e não, necessariamente, o parentesco 

consanguíneo, que os unia); b) a familia comuni iure, conjunto de pessoas que, 

sendo agnadas (isto é, ligadas por parentesco agnatício), estariam sujeitas à potestas 

de um pater familias comum, se ele fosse vivo; c) o conjunto de cognados em 

sentido estrito,  isto é, aqueles que, não sendo agnados uns dos outros, estavam 

ligados apenas pelo parentesco consanguíneo; d) a familia proprio iure, o complexo 

de pessoas que se encontravam sob a potestas de um pater familias;  e, e) a família 

natural (denominação devida a romanistas modernos),  agrupamento constituído 

apenas dos cônjuges e de seus filhos, independentemente de o marido e pai ser, ou 

não, pater familias da mulher e dos descendentes imediatos. 

 

No Direito, romano se destaca a figura do paterfamilias, que centralizava a autoridade 

sobre o patrimônio e os membros da família. Seu poder absoluto, a potesta, revelava-se de 

três modos: o poder marital, manus, sobre a mulher que se coloca in loco filiae, a dominica 

potesta sobre os servos em geral, bem como o patrimônio e o pátrio poder sobre a pessoa dos 

filhos, todavia a subordinação dos filiifamilias só ocorre na sua relação com o pater, ou seja, 

dentro do grupo familiar, vez que na esfera pública gozavam de plenos direitos e lhes eram 

deferidos tratamento semelhante aos conferidos ao pater familias que não é, pois, um homem 

que gerou uma família, mas dela o chefe. 
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 A mulher romana jamais poderia ser pater familias, mesmo que se tornasse sui iuris, 

quer pela morte do pater, quer pela emancipação, em uma sociedade patriarcal, não poderia 

colocar em prática a patria potestas. 

 Para o Direito romano, a mulher era considerada relativamente incapaz, todavia 

possuía certa importância na sociedade de Roma, vez que estava presente tanto na vida 

pública quanto na vida privada. Dedicava-se aos trabalhos domésticos ditos mais elevados, 

não servis, sua obrigação era fiar e tecer no atrium, coordenar os demais serviços domésticos 

e criar os filhos.  

 A educação das crianças romanas, como no mais, dependia da sua classe social, 

todavia, independentemente da classe, eram enjeitadas ou afogadas quando portadoras de 

alguma deficiência. Estavam expostas ao abandono por causas variadas; os pobres, por não 

terem condições de criarem os filhos, os expunham na esperança que um benfeitor os 

recolhesse, os ricos por eventual dúvida no tocante a fidelidades das mulheres ou por questões 

de herança. 

Os meninos, notadamente da classe dos patrícios, aprendiam a ler e escrever em latim e 

em grego com seus preceptores, e adquiriam conhecimentos de matemática, agricultura, 

religião, agronomia e geografia; os das classes menos favorecidas dedicavam-se ao trabalho 

agrícola e artesanal. As meninas eram educadas para serem esposas e mães, aprendendo a 

tecer, fiar e preparar a comida. 

O Direito Romano tem como fundamento o grupo familiar com base em uma união 

duradoura entre homem e mulher. No tocante ao instituto do casamento, Alves (2018, p. 680 e 

681) assevera:   

 

Não existe, no direito romano, disciplina orgânica do casamento. Da jurisprudência 

clássica, dois títulos, apenas, de obras que versavam o matrimônio chegaram até 

nós – De nuptiis, de Nerácio Prisco, e Liber singularis de ritu nuptiarum, de 

Modestino. Mas como esses livros se perderam, quase nada sabemos sobre seu 

conteúdo. Os textos que possuímos mostram que os jurisconsultos clássicos, por via 

de regra, trataram do casamento apenas incidentemente, quando estudavam 

institutos a ele relacionados. Assim, Gaio dele se ocupa, nas Institutas, ao analisar o 

pátrio poder; e, n a s obras sobre o ius civile e ad edictum, geralmente se alude ao 

matrimônio em conexão com o dote [...]. No Corpus Iuris Ciuilis, há duas 

definições de casamento. Uma se encontra no Digesto, e é atribuída a Modestino; a 

outra, nas Institutas, e é provavelmente de autoria de Ulpiano.  Segundo Modestino, 

nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis uitae, diuini et 

humani iuris communicatio (as núpcias são a união do homem e da mulher, o 

consórcio de toda a vida, a comunicação do direito divino e humano). Para as 

Institutas, nuptiae autem siue matrimonium est uiri et mulieris coniunctio, 

indiuiduam consuetudinem uitae continens (núpcias, ou matrimônio, são a união do 

homem e da mulher, a qual encerra comunhão indivisível de vida). 
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O casamento contraído de acordo com o direito civil (jure civili), as justas núpcias 

(justae nuptiae) ou matrimônio (matrimonium), é o casamento legítimo, somente realizado 

entre romanos.   

Havia uniões diferentes das justas núpcias, vale dizer, o concubinato (concubinatus) 

que, de união de natureza inferior, vez que só se realizava entre pessoas que não possuíam o 

direito ao casamento (ius connubii), passou a ser regido por direitos e obrigações e, a partir da 

Lei Julia de Adulteriis (17 AD), passando a ser um instituto protegido pelo ordenamento 

jurídico, legitimando a união quando isentou os concubinos de penalidade. O casamento entre 

peregrinos (estrangeiros) ou entre peregrinos e romanos, regulado pelos jus gentium (direito 

dos povos, aplicado aos estrangeiros) era chamado matrimônio sem conúbio (matrimonium 

sine connubio). O contubernium era a união entre escravos ou entre escravos e livres e não 

gerava nenhuma consequência jurídica. 

 Em Roma o casamento era um instituto de natureza eminentemente privada, com 

pouca solenidade e não escrito. Não houve a preocupação com a natureza jurídica do 

casamento, mas tão somente com os seus aspectos práticos.  Era uma convivência do homem 

com a mulher, sob a autoridade do marido, tendo como elementos constitutivos o tratamento 

social na vida pública (TABOSA, 2003), ou seja, a satisfação à sociedade pelo novo status 

assumido. Um homem poderia até ter para com a sua concubina muita afeição, semelhante ao 

affectio maritalis, que é a afeição marital, o tratamento afetivo, o ato particular de se 

manterem casados, mas nunca poderia revelar o honor matrimonii. Assim, na concepção 

romana, o casamento não se perfazia, como em um contrato, em um determinado momento, 

de forma instantânea, mas uma relação continuada, com a vontade espontânea de serem 

marido e mulher. 

Na sociedade romana, a regra era a indissolubilidade do vínculo conjugal, todavia, 

poderia ser dissolvido pela morte, pela capitis deminutio maxima e morte de um dos cônjuges 

(causas involuntárias), pelo divórcio ou pelo repúdio (causas voluntárias). 

A perda do conubium poderia ocorrer quando um dos cônjuges sofria capitis deminutio 

maxima (perda do status libertatis) ou capitis deminutio media (perda do status ciuitatis).  

Capitis deminutio é a alteração do estado de personalidade jurídica; quando ocorria perda da 

liberdade, a diminuição da capacidade era chamada máxima, perdia-se a liberdade, perdia-se a 

cidadania e a família, o indivíduo deixava de ser livre para se tornar escravo, equiparado à 

coisa. A liberdade era o bem maior para o romano, se opondo à escravidão. A condição de 

homem livre domina todo o mundo romano. Ao perder a liberdade tornava-se inábil para ser 

titular de qualquer direito, era a sua própria morte civil.  
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A perda do status civitates acarretava a ausência de cidadania, a pessoa passava a ser 

estrangeira e, por consequência, sofria restrições nas esferas públicas e privadas inerentes aos 

peregrinos. 

O matrimônio dissolvia-se, também, pelo repudium e pelo divortium.  Segundo Tabosa 

(2003, p. 184), 

 

 A dissolução do matrimônio por consentimento mútuo era o que propriamente se 

chamava divortium. Se o casamento dependia essencialmente da vontade dos 

nubentes, sua dissolução também devia depende da vontade. O divórcio seria o 

distrato ou o dissenso. Entre os principais motivos do divórcio, estavam o adultério, 

que poderia ser argüido contra qualquer dos cônjuges, o aborto e a embriaguez a que 

se expunha a esposa. Se o casamento tivesse sido celebrado pela confarreatio, a 

dissolução se processava pela difarreatio, revestida de todas as formalidades 

daquela. Para desfazer-se o casamento pela coemptio, operava-se a cerimônia 

chamada remancipatio. Nos demais tipos de dissolução, não se exigiam 

formalidades. Os autores costumavam classificar os tipos de dissolução do 

casamento, sem distinguir divórcio e repúdio (repudium), que era propriamente a 

separação provocada unilateralmente. 

 

As mulheres, nos primeiros períodos históricos, assumiram posição de inferioridade em 

relação ao homem, sejam eles pai, irmão, tutor ou marido; todavia, a partir do império, 

conquistaram alguns direitos, dentre eles o do divórcio. 

Interessante relato feito por Coulanges (1998) sobre o primeiro divórcio registrado em 

Roma, que teria sido o divórcio de Carvílio Ruga. Segundo o Historiador, este foi, mesmo 

gostando de sua esposa, obrigado a divorciar-se dela devido à esterilidade da sua mulher. 

Tendo Carvílio se casado fazendo juras à religião de que se casaria para ter filhos, foi 

obrigado a desfazê-lo visto que o objetivo não seria alcançado. Percebe-se, então, a forte 

influência que a religião exercia na vida e costumes da sociedade. É válido observar que o 

mesmo não ocorria quando no caso contrário, sendo que a esposa fértil era obrigada a se 

relacionar com um parente próximo do esposo estéril, muito frequentemente um irmão, e 

então o fruto dessa relação era considerado filho do seu marido. 

O divórcio, embora longe de ser a regra, ocorria com certa frequência. Correa (1982), em 

curioso relato, conta: 

 

O respeitável Cícero separou-se da mulher, depois de trinta anos de casado, para 

contrair novo matrimônio com uma mulher rica e jovem. E Catão de ùtica não 

hesitou em casar novamente com sua mulher (da qual se divorciara), quando esta 

ficou viúva e rica por morte do segundo marido. O próprio Augusto se divorciou da 

primeira mulher, antes de se casar com Lívia. A famosa inscrição da época 

(Laudatio Turiae) refere quão raros eram os casamentos dissolvendo-se por morte e 

não por divórcio. 
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Do Império Romano, passa-se a uma breve análise da família na Idade Média para, em 

seguida, adentrar-se a Modernidade. A Idade Média, cronologicamente, se inicia com a queda 

do Império Romano do Ocidente em 476 d. C, e se estende até a tomada de Constantinopla 

pelos turco-otomanos em 1453. Na Idade Média, sob a profunda influência do cristianismo, a 

família passa a ser pensada sob uma nova configuração.   

A família, na forma como hoje a concebemos, não existia na Idade Média. Até o século 

XVII, de acordo com Áries (1978, p. 213), a ela não era atribuída um sentimento ou um valor. 

A vida se dava em público e não existia a noção de intimidade ou vida privada. As atividades, 

tais como a vida profissional, as conversas, os jogos, os espetáculos, as cerimônias de 

casamento, as cerimônias religiosas que davam a bênção no leito nupcial se desenvolviam no 

espaço público. O que unia as pessoas era o sentimento de linhagem, ligadas a um mesmo 

ancestral. O bom nome da linhagem, a integridade do patrimônio e a permanência do nome 

eram as preocupações centrais.  

O conceito de família na Idade Média é fortemente influenciado pela Igreja Católica. 

Com o reconhecimento do Cristianismo, o culto sai da família e desloca-se para a capela, sob 

o comando do sacerdote. As regras passam a ser as da igreja, e não mais as do pater. O 

Cristianismo reconheceu a família como entidade religiosa e o casamento como um 

sacramento, além de converter a unidade familiar em base da igreja, e hierarquizá-la e 

organizá-la com suporte na figura do homem. 

A família, assim, surgida com o casamento, era o único meio aceitável para a 

procriação. Como instituição legítima, deveria reproduzir-se; um casal com filhos recebia 

maior consideração do que um casal sem filhos. O sexo, permitido somente dentro do 

casamento, possuía duas finalidades: a geração de filhos e a satisfação do desejo masculino. O 

casamento, assim, ao contrário do que ocorria no Direito Romano, passou a desconsiderar o 

afeto e, em decorrência da consagração do matrimônio, esse passa a ser considerado 

indissolúvel, sob o poder da igreja que decidia questões relativas à família.  

Foi desta época, conforme destaca Pereira (2005), que se passou a combater com 

veemência tudo o que pudesse ameaçar o sagrado matrimônio e a família, tais como aborto, o 

homossexualismo, o adultério e o concubinato, práticas até então aceitas. 

Desta feita, as principais influências da Idade Média, um período marcado pelo 

teocentrismo, ainda hoje muito sentida, com a submissão feminina e o santo matrimônio tão 

somente entre homem e mulher e com a intenção de gerar filhos. 

Historicamente, segundo Roudinesco (2003), o ingresso da família na chamada 

Modernidade deu-se com as transformações oriundas de fatos históricos marcantes, tais como 
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a Revolução Francesa, a abolição da monarquia e o surgimento do período industrial. Esses 

fatos são considerados fundamentais nas mudanças ocorridas na organização social, na ordem 

familiar e na concepção da pessoa sobre si mesma.  

Com a industrialização, a família perdeu o seu papel econômico, pois deixou de ser o 

centro de produção, todavia a estrutura continua arrimada na autoridade paterna. Aos poucos, 

porém, e ainda em constante evolução, a família da Era Moderna difere da do Tempo Antigo, 

principalmente no tocante às suas finalidades, ao papel dos pais e dos filhos, baseando-se na 

afetividade.  

Na classe dominante, conforme destaca Ariès (1981, p. 85), surge a família burguesa, e 

o casamento é legalizado com valores conservadores e rígidos, há segregação de papéis 

(patriarcado), com os homens considerados acima das mulheres e dos filhos; assim se 

mantinha o poder sobre a propriedade. A família tem a função específica de perpetuar o 

patrimônio. 

As constantes transformações ocorridas na sociedade implicaram, necessariamente, em 

mudanças nas relações familiares, novos valores foram se consolidando e outra identidade 

surgindo. Aos poucos, o autoritarismo paterno passou a ser questionado e a mulher deixou de 

trabalhar somente nos afazeres domésticos, concorrendo com o homem no mercado de 

trabalho. A família, assim, como meio de as pessoas se organizarem para melhor 

sobreviverem, vem passando por consideráveis mudanças acompanhando as transformações 

sociais. 

Essa nova configuração em muito influenciou a criação dos filhos, que passaram a ser 

educados em escolas e outras instituições de educação. O que antes era responsabilidade dos 

pais passou a ser de terceiros, e os ofícios não mais eram transmitidos dos pais para os filhos. 

Pereira (2005) ensina: 

 

Com a conquista das mulheres de um lugar de “Sujeito de Desejo”, o princípio da 

indissolubilidade do casamento ruiu. A resignação histórica das mulheres é que 

sustentava os casamentos. O fantasma do fim da conjugalidade foi atravessado por 

uma realidade social, em que imperava a necessidade de que o sustento do laço 

conjugal estivesse no amor, no afeto e no companheirismo. Aí reside uma das 

mudanças paradigmáticas e estruturantes do Direito de Família: a família deixou de 

ser essencialmente um núcleo econômico e de reprodução. 
 

Na Era Moderna, a família passou a ser entendida como uma relação de 

interdependência e com um pluralismo nos modos de relação familiar. A sua principal fonte 

passou a ser o desejo, o afeto. Romperam-se os paradigmas tradicionais da família, vale dizer: 

casamento, sexo e reprodução. Farias e Rosenvald (2017) bem sintetizam o atual estágio do 

conceito de família, ao afirmarem que este mudou consideravelmente e que, nos dias de hoje, 
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ela assume uma concepção múltipla, plural, referindo-se a uma ou mais pessoas ligadas por 

traços biológicos ou sócio-psicoafetivos.  

A família ocidental, como se vê, transita por profundas alterações, quer na sua estrutura, 

quer no seu conceito, porquanto constituída em contextos históricos e sociais distintos. A 

palavra família vem do latim, um derivado de famulus (servente) e não descreve exatamente o 

que se entende por família. Atualmente o termo família abrange vários grupos de parentes, 

todas as pessoas vivendo na mesma casa, todos os descendentes de um mesmo ancestral. A 

extensão destes vários tipos de relacionamentos, contudo, tem variado de lugar para lugar e de 

tempo para tempo. Apenas para fins de organização de estudo, diz-se que a família se divide 

em dois tipos: a extensa, referente a pessoas que vivem juntas ou próximas, unidas por laços 

de sangue ou não; e a nuclear, constituída pelo pai, a mãe e os filhos, instituto recente na 

história da humanidade. De acordo com Nazareth (2005, p. 90), 

 

As formas familiares são organizações universais, porém a família que conhecemos 

hoje é aquisição recente do ser humano. As formulações familiares têm mudado 

gradativamente através dos tempos, com valores, conceitos, idéias e ideais muitos 

diversos dos que hoje apreciamos e enaltecemos como naturais na família na família 

nuclear. Na verdade, qualidades como o amor, escolha do parceiro, autonomia, 

independência e outros, vêm sendo construídos pela e na cultura. Porém, as 

principais funções da família permanecem. Destas os antropólogos destacam a 

sexual, a econômica, a reprodutiva e a educativa que, mesmo podendo ser exercida 

por outros grupos sociais, só o podem ser isoladamente, isto é, apenas a organização 

família as concentra. O homem ainda não encontrou organização substituta que 

possa atender às suas necessidades e anseios. 

 

A relação da família com o Direito se dá desde o instante em que o casamento, 

entendido como a formalização da constituição da família, deixa de ser regulado 

exclusivamente por determinados grupos sociais e, após passar pela regulação exclusiva da 

Igreja, o Estado toma para si o poder de legislar sobre ele. 

O Direito das Famílias, conforme Lôbo (2011, p. 37), é o conjunto de regras e 

princípios que disciplinam os direitos pessoais e patrimoniais das relações de família. 

Monteiro e Silva (2012, p. 17), mais cautelosos, chamam atenção para a dificuldade de se 

definir o Direito de Família sem incidir num vício de lógica. Realmente, esse ramo do Direito 

Civil, de modo geral, disciplina a organização da família; todavia, quem assim se expresse 

está a conceituá-la com o próprio objeto a definir-se. Curiosa é a definição de Beviláqua 

(1903, p. 17 e 18), na qual reconhece diversos interesses a serem reconhecidos na matéria: 

 

Constituída a família pela associação do homem e da mulher, em vista da 

reprodução e da necessidade de crear os filhos, consolidada pelos sentimentos 

affectivos e pelo princípio da auctoridade, garantida pela religião, pelos costumes e 
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pelo direito, é fácil de se ver que se torna ella potente foco onde irradiam potentes 

relações, direitos e deveres, que é preciso reconhecer e firmar. É um círculo dentro 

do qual se agitam e se movem acções e reacções estimuladas por sentimentos e 

interesses especiais. 

  

A família é a órbita ao redor da qual gravitam todos os institutos desse ramo do 

Direito, de modo que tão necessária se torna uma correta compreensão do seu significado. 

Monteiro e Silva (2012, p. 16) asseveram: 

 

Basta que se lance rápido olhar sobre a sociedade contemporânea para que se tenha 

imediatamente nítida impressão da crise que assoberba a família. Neste momento 

difícil, a missão do jurista é defender a instituição da família, onde quer que 

periclitem seus interesses, a fim de evitar-lhe a completa desagregação. Fortalecê-la, 

ampará-la, procurando neutralizar os elementos dissolventes, como o temor das 

responsabilidades, eis seu objetivo, nas escolas de direito e nos tribunais. No estudo 

do direito de família, em que se analisa a organização familiar, em todos os 

pormenores, procurar-se-á apontar o caminho mais fácil pata atingir tal desideratum, 

sem esquecer, naturalmente, que o progresso das instituições jurídicas exigiu revisão 

de numerosas disposições. 

 

A dificuldade de se bem conceituar família reside principalmente no fato de referido 

conceito ter de abranger vários formatos de famílias, o que passa, necessariamente, a ser um 

problema transdisciplinar, multidimensional, a demandar compreensão e não o simples 

conhecimento do Direito positivo a impor a totalidade do que seja o fenômeno familiar.  

 Mesmo em constante evolução, alguns elementos básicos se mantêm para que se 

pesquise sobre a família.  Apesar de o conceito do Direito das Familias ter se alterado no 

decorrer dos tempos, ele é aquele que regula a relação entre os seus diversos membros e as 

influencias que exercem sobre as pessoas e os bens. 

O Direito das Famílias contém muitos desafios para quem com ele lida, e o conceito 

de família está a ser alvo de considerável modificação ao longo dos anos para atender aos 

anseios sociais. Novos arranjos familiares foram considerados pelo ordenamento jurídico, tais 

como a união estável, união homoafetiva, a família monoparental, a simultânea, dentre outros, 

tudo para maior efetivação dos direitos e garantias fundamentais, vez que, como afirma 

Bonavides, com a chegada da Teoria Material da Constituição, passou-se a ter os direitos 

fundamentais e as garantias processuais da liberdade sob a égide do Estado social. 

A Constituição Federal trouxe inúmeras possibilidades, ao adotar um modelo 

baseado em cláusulas gerais, princípios e conceitos legais indeterminados. Exemplo disso 

foi o reconhecimento da afetividade como valor jurídico, com natureza de verdadeiro 

princípio do Direito de Família contemporâneo com robusta densidade. Farias e Rosenvald 

(2012, p. 40) assim asserem: 
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O outono daquela compreensão familiar era evidente: a sociedade avançou, 

passaram a viger novos valores e o desenvolvimento científico atingiu limites nunca 

antes imaginados, admitindo-se exempli gratia, a concepção artificial do ser 

humano, sem a presença do elemento sexual. Nessa perspectiva, ganhou evidência a 

preocupação necessária com a proteção da pessoa humana. Assim, ruiu o império do 

ter, sobressaindo a tutela do ser. 

 

Em uma arena com profundos embates ideológicos e preconceitos de toda ordem, 

sempre se buscarão caminhos e revisões que passam por uma constante procura de melhor 

interpretar com a adequação do Direito aos avanços e aos reclamos sociais. Para tanto, os 

princípios que regem o Direito das Famílias e que se acham, explícita ou implicitamente, na 

Constituição Federal são imprescindíveis, conforme será visto a seguir. 

 

3.2 Família e o Direito no Brasil 

 

Conceituar a família não é uma fácil tarefa, haja vista a sua volatilidade, a qual não 

denota padrão a ser seguido, nem comparado. Sabe-se que família é a instituição mais antiga  

na sociedade, até mesmo porque todo o ser humano nasce em razão de uma família, na 

maioria dos casos, se associa com os demais integrantes da instituição. Conforme a explicação 

de Gonçalves (2010, p. 17), entre os diversos ramos da Ciência Jurídica, o Direito de Família 

é o que mais se mostra ligado à vivência, situação ocorrente porque as pessoas provêm de 

uma unidade familiar e permanecem a ela ligadas ainda que venham constituir nova família.  

O conceito de família é mutável, seguindo a evolução dos ideais sociais, os costumes 

da sociedade e as descobertas científicas, tornando-se, assim, praticamente impossível de se 

estabelecer uma ideia solidificada do que vem a ser “família”. Farias e Rosenvald (2012, p. 

46) asseveram que não se deve deixar de lado o fato de que em cada sociedade a família 

assume diversas faces, com variados valores, sob variegadas influências e circunstâncias, de 

maneira que o fenômeno familiar se encontra em constante evolução. 

Atualmente o termo difere de anos atrás, o que decorre do momento de 

desenvolvimento social e jurídico que se vive, quando o conceito de família está se tornando 

cada vez mais abrangente. Maria Berenice Dias ensina que os papéis antes definidos, hoje 

passam por um embaralhamento, haja vista que atualmente já não se tem estrutura única na 

instituição familiar. 

 

Essa visão hierarquizada da família, no entanto, vem sofrendo com o tempo uma 

profunda transformação. Além de ter havido uma significativa diminuição do 

número de seus componentes, também começou a haver um embaralhamento de 

papéis, e seus novos contornos estão a desafiar a possibilidade de encontrar-se um 

conceito único para sua identificação. Novos modelos familiares surgiram, muitos 

formados com pessoas que saíram de outras relações, constituindo novas estruturas 
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de convívio sem que seus componentes tenham lugares definidos ou disponham de 

terminologia adequada. (DIAS, 2014, p.1). 

 

A evolução da sociedade está sendo influenciada pelo novo modelo de família, sendo 

este mais democrático e igualitário, no âmbito do qual os membros tendem a ter suas 

necessidades atendidas, e a busca da felicidade da pessoa passou a ser essencial. Como aborda 

Dias (2007, p.27), “é essa estrutura familiar que interessa investigar e trazer para o direito. É a 

preservação do LAR no seu aspecto mais significativo: Lugar de Afeto e Respeito”. 

Toda essa mutação se deu, principalmente, pelo fato de antigamente o modelo familiar 

predominante ser o patriarcal, patrimonial e matrimonial, que se instituía somente por 

intermédio do casamento e contava com a figura do “chefe de família”, o qual era o 

responsável pelas tomadas de decisões que obrigatoriamente deveriam ser seguidas por todos 

daquela instituição familiar, onde a mulher não tinha um papel colaborativo na administração 

da instituição e o principal objetivo era somar patrimônio, constituir alianças entre famílias 

em curso e garantir o fortalecimento destas, possuindo basicamente uma finalidade social e 

política. 

 

A família tinha uma formação extensiva, verdadeira comunidade rural, integrada por 

todos os parentes, formando uma unidade de produção, com amplo incentivo à 

procriação. Sendo entidade patrimonializada, seus membros eram força de trabalho. 

O crescimento da família ensejava melhores condições de sobrevivência a todos. 

Esse quadro não resistiu a Revolução Industrial, que fez aumentar a necessidade de 

mão de obra, principalmente para desempenhar atividades terciárias, foi assim que a 

mulher ingressou no mercado, deixando o homem de ser a única fonte de 

subsistência da família. (DIAS, 2006, p.26). 

 

Com a mulher deixando de ser uma figura sem opinião e se tornando colaboradora da 

administração da sociedade, surgiu o Estatuto da Mulher casada, regido pela Lei 4.121/1962, 

que lhe garantiu maior autonomia e participação na conjugação, chegando cada vez mais 

perto da igualdade entre os cônjuges. 

Na sequência, houve a instituição oficial da Lei do Divórcio (Lei 6.515/1977), a qual 

produziu muita polêmica, principalmente na esfera religiosa, que protegia o matrimônio. 

Antes da Lei retromencionada, quem se casava deveria continuar casado até o fim de sua vida, 

sendo permitido, no caso da relação se tornar insuportável somente o “desquite”, onde os 

deveres conjugais eram cessados, os bens partilhados, todavia, não era permitido recomeçar 

uma nova família, haja vista a proteção do casamento, além de não haver nenhum tipo de 

proteção aos casais que viviam de maneira informal, como em União Estável. 

Nesta senda, em junho de 1977, aflorou outra óptica para o fim conjugal, a qual 

substituía a palavra “desquite” por separação judicial, sendo opção da mulher continuar a 
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utilizar o nome do ex-marido ou não, além de permitir que o homem passasse a pedir 

alimentos, o que antes só era permitido para a mulher. Ainda, com este avanço, surgiu o 

regime de comunhão parcial de bens, e não somente o universal como era. No que diz respeito 

a igualdade jurídica, Maria Helena Diniz mostra que, 

 

Com este Princípio da Igualdade jurídica dos cônjuges e companheiros, desaparece o 

poder marital, e a autocracia do chefe de família é substituída por um sistema em 

que as decisões devem ser tomadas de comum acordo entre conviventes ou entre 

marido e mulher, pois os tempos atuais requerem que marido e mulher tenham os 

mesmos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, o patriarcalismo não 

mais se coaduna com a época atual, nem atende aos anseios do povo brasileiro; por 

isso juridicamente, o poder de família é substituído pela autoridade conjunta e 

indivisiva, não mais se justificando a submissão legal da mulher. Há uma 

equivalência de papéis, de modo que a responsabilidade pela família passa a ser 

dividida igualmente entre o casal.”. (DINIZ, 2008, p. 19). 

 

Hoje, com o passar dos anos e a quebra de muitos requisitos para a concessão do 

divórcio, conta-se com um modelo familiar democrático, no qual a escolha de a pessoa  

constituir ou não uma família, e, consequentemente, a sua estrutura, não se dá mais devido ao 

patrimônio, pois este não é mais a base familiar, dando lugar às emoções e sentimentos 

pessoais de cada um, que são a base da vontade de constituir essa instituição.  

A valorização do afeto nas relações familiares deixou de se limitar apenas ao momento 

de celebração do matrimônio, devendo perdurar durante toda a relação. Disso resulta que, 

cessado o afeto, está ruída a base de sustentação da família, e a dissolução do vínculo do 

casamento é o único modo de garantir a dignidade da pessoa (DIAS, 2010, p.28). 

Sobretudo, essa evolução, em que a sociedade passou ao lutar pela igualdade entre as 

pessoas e pela valorização da dignidade humana, trouxe conquistas que se encontram 

estabelecidas na Constituição Federal de 1988 e em seus princípios. É essencial reconhecer a 

influência de tais conquistas na formação do conceito de família, as quais são responsáveis 

pela volatilidade do termo. 

 Atualmente, o ordenamento jurídico brasileiro, na Constituição Federal de 1988, 

conceitua família como a base da sociedade, a qual deve ser protegida pelo Estado, 

protegendo também como família a União Estável, que é basicamente a união entre duas 

pessoas que possuem o objetivo de constituir família, mas que não realizaram o casamento. 

Esta modalidade não altera o estado civil, sobretudo assegura direitos como a divisão de bens, 

que, via de regra, é a comunhão parcial, mas é suscetível de ser substituída por intermédio de 

um contrato de reconhecimento ou declaração de união estável. Esse conceito está no artigo 

226, na Base do Ordenamento Jurídico Brasileiro. 
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O Direito das Famílias é uma das áreas de maior importância no convívio social, pois 

sua matéria envolve principalmente laços afetivos e genéticos, lidando com emoções e não 

somente com a esfera material e patrimonial, o que influencia desde o desenvolvimento do ser 

humano até suas sucessões. 

 

O direito de família é o mais humano de todos os direitos. Acolhe o ser humano 

desde antes do nascimento, por ele zela durante a vida e cuida de sua pessoa até 

depois de sua morte. Procura dar-lhe proteção segurança, rege sua pessoa, insere-o 

em uma família e assume o compromisso de garantir sua dignidade. Também regula 

seus laços amorosos para além da relação familiar. Essa série de atividades nada 

mais significa do que o compromisso do Estado de dar afeto a todos de forma 

igualitária, sem preconceitos e discriminações. (DIAS, 2015, p. 63). 

 

O Código Civil de 2002 trouxe diversas modificações e inovações para o Direito das 

Famílias, buscando se adequar à nova proposta de regulamentação à luz da esfera 

constitucional, atendendo abrangentemente às necessidades da prole e principalmente a 

igualdade entre os cônjuges. Conforme ensina Gonçalves (2015, p. 6), as alterações visam a 

preservar a coesão da família e os valores culturais, com um tratamento baseado na realidade 

e atendendo às necessidades da prole e dos cônjuges. 

Essas mudanças, que buscam alinhar o ordenamento jurídico com a vivência dos dias 

atuais, fez com que o Código Civil fosse regido por alguns princípios e normas 

constitucionais - em especial, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é a base do 

sistema democrático patrial, encontrado no artigo 1º da Constituição Federal. 

Gonçalves (2015) comenta que o Princípio do Respeito à Dignidade da Pessoa 

Humana constitui, assim, base da comunidade familiar, garantindo o pleno desenvolvimento e 

a realização de todos os seus membros, principalmente da criança e do adolescente.  

Ainda, há Princípio da Igualdade jurídica entre os cônjuges e os companheiros, 

elencado no artigo 226, § 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Na intelecção 

de Farias e Rosenvald, 

 

A evidente preocupação constitucional em ressaltar a igualdade substancial entre 

homem e mulher parece decorrer da necessidade de pôr cobro a um tempo 

discriminatório, em que o homem chefiava a relação conjugal, subjugando a mulher. 

10 Consagra-se, assim, a igualdade substancial (também dita igualdade material) no 

plano familiar, excluindo todo e qualquer tipo de discriminação decorrente do estado 

sexual. (2014, p.117). 

 

Deste modo, cessou a imagem de que o homem é o chefe da casa, sendo garantida a 

igualdade entre os sexos, os quais devem tomar as decisões referentes à família em conjunto. 



 67 

Há, ainda, o Princípio da Igualdade jurídica de todos os filhos, o qual assegura que, 

mesmo que não sejam havidos dentro do casamento, devem ser tratados com igualdade, 

conforme o artigo 227, § 6º3 da Constituição Federal, ao assinalar que os filhos, 

independentemente de serem da mesma relação de casamento ou não, possuirão os mesmos 

direitos. 

Há também o Princípio da Paternidade Responsável e do Planejamento Familiar, que 

assegura o direito aos pais a livre decisão do planejamento familiar, sendo esta 

responsabilidade de ambos os genitores, conforme o parágrafo 7º do artigo 226 da 

Constituição Federal, ao exprimir que “o planejamento familiar é livre decisão do casal”. 

Além do Princípio da Comunhão Plena de Vida, que garante aos cônjuges a união com 

base nos laços afetivos e emocionais, como está expresso no artigo 1.511 do Código Civil de 

2002, “O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e 

deveres dos cônjuges”. E, por último, o Princípio da Liberdade de Constituir uma Comunhão 

de Vida Familiar, como dispõe o artigo 1513 do Código Civil. 

Não existem dúvidas de que errôneo é falar em Direito de Família, afinal, hoje este 

conceito é totalmente plural, visto que existem diversos formatos de famílias, tais como a 

família monoparental, composta pelo homem ou mulher e seus descendentes; anaparental, 

caracterizada pela inexistência dos pais no âmbito familiar; unipessoal, constituída por única 

pessoa ou homoafetiva, que conta com a relação de pessoas do mesmo sexo. Sobre o tema, 

aprende-se desta lição que 

 

A formatação da família não decorre exclusivamente dos sagrados laços do 

matrimônio. Pode surgir do vínculo de convívio e não ter conotação de ordem sexual 

entre seus integrantes. Tanto é assim que a Constituição Federal esgarçou o conceito 

de entidade familiar para albergar não só o casamento, mas também a união estável e 

a que se passou a ser chamada de família monoparental: um dos pais com a sua 

prole. (DIAS, 2015, p. 1). 

 

O Supremo Tribunal Federal adota, recorrentemente, essa técnica em inúmeros 

precedentes, como, num exemplo, por ocasião do julgamento conjunto da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 

132, quando o Tribunal decidiu aplicar às uniões homoafetivas as prescrições legais relativas 

às uniões estáveis heteroafetivas, incluindo no programa normativo do artigo 226, § 3º, da 

Constituição Federal de 1988, um grupo de pessoas até então não abarcado explicitamente, 

por meio da interpretação conforme a Constituição do artigo 1.723 do Código Civil, em 

decisão assim ementada: 
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[...] A referência constitucional à dualidade básica homem/mulher, no §3º do seu 

artigo 226, deve-se ao centrado intuito de não se perder a menor oportunidade para 

favorecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades 

domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente combate à renitência patriarcal 

dos costumes brasileiros. [...] A Constituição não interdita a formação de família por 

pessoas do mesmo sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém 

senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, ou 

de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese sub judice. Inexistência do direito 

dos indivíduos heteroafetivos à sua não-equiparação jurídica com os indivíduos 

homoafetivos. [...] Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso 

ou discriminatório do artigo1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, 

faz-se necessária a utilização da técnica de “interpretação conforme à Constituição”. 

Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o 

reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo 

sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e 

com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. 

 

Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal não levou em consideração os debates 

originários do artigo 226, § 3º, da Constituição Federal de 1988, que restringia o 

reconhecimento da união estável como entidade familiar a vínculos entre homem e mulher, 

ignorando, assim, a vontade do legislador. 

Assim, entende-se que a variedade de famílias aumentou com o decorrer dos anos, 

mudanças que atingiram todas as questões relacionadas à matéria, inclusive no que diz 

respeito ao poder dos pais sobre os filhos. A seguir serão tratados os princípios de Direito de 

Família na Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

3.3 Os princípios de Direito de Família na Constituição da República Federativa do Brasil 

 

A Constituição Federal de 1988, reconhecendo a evolução da instituição família e a 

necessidade de reconhecer e regular novos institutos, trouxe vários princípios ligados ao 

Direito de Família: da Solidariedade Familiar (art. 3º, I, da CF); da Igualdade entre Filhos (art. 

227, § 6º, da CF, e art. 1.596, do CC); da Igualdade entre Cônjuges e Companheiros (art. 226, 

§ 5º, da CF e art. 1.511 do CC); da Igualdade da Chefia Familiar (arts. 226, § 5º, e 226, § 7º, 

da CF e arts. 1.566, III e IV, 1.631 e 1.634 do CC); da Não Intervenção ou da Liberdade (art. 

1.513 do CC); do Maior Interesse da Criança e do Adolescente (art. 227, caput, da CF e arts. 

1.583 e 1.584 do CC); da Afetividade; da Função Social da Família; e, por fim, o Princípio de 

Proteção da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, da CF). Tais princípios, por si, já 

impõem uma releitura do Direito de Família, vez que, conforme Silva (2014, p. 27):  

 

A constitucionalização, e uma consequente consideração dos efeitos dos direitos 

fundamentais nas relações privados não ameaçam a autonomia do direito privado e, 

sobretudo, também, não ameaçam uma das ideias centrais desse ramo do direito, a 
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autonomia privada. Isso porque, sempre que possível, essa produção de efeitos, 

para usar uma expressão consagrada, se dá por intermédio do material normativo do 

próprio direito privado, o que garante a sua autonomia. O que muda, no entanto, se 

se comparar com a autonomia que o direito privado gozava especialmente até o 

século XIX, é o fato de que as normas desse ramo do direito devem ser 

interpretadas com base nos princípios de direitos fundamentais. 

 

Destaque-se o fato de que, mesmo com o reconhecimento de que institutos do Direito 

de Família devem ser vistos sob a óptica da Constituição, não se pretende retirar a autonomia 

de tão importante ramo do Direito, mas que este deve ser visto sob um prisma constitucional e 

da evolução da sociedade, o que vai lhe conferir maior credibilidade e mais confiabilidade, 

sobretudo no que se refere às decisões judiciais. 

Um estudo dos princípios e a sua aplicação pressupõem a superação de um modelo 

estritamente positivista, e vai além do Direito como um sistema fechado de normas editadas 

pelo Poder Legislativo, cabendo ao juiz, tão somente, aplicar o texto legal. 

Os princípios, na qualidade de normas auferem, paulatinamente, mais força com o 

desenvolvimento de um direito civil-constitucional, e, por consequência, não são mais vistos 

apenas como mera supletividade, mas sim como essenciais para uma interpretação do Direito. 

Barroso (2001, p. 65) afirma que princípios  

 

[...] são o conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, seus 

postulados básicos e seus fins. Dito de forma sumária são as normas eleitas 

pelo constituinte originário como fundamentos ou qualificações essenciais da 

ordem jurídica que institui.  

 

Interessante é o reconhecimento por parte da melhor doutrina dos chamados princípios 

constitucionais implícitos, ou seja, aqueles que não estão expressamente no Texto 

Constitucional, mas que têm força do mesmo modo que os explicitados. Pereira (2017) 

destaca que eles não precisam estar escritos, vez que estão inscritos no espírito ético dos 

ordenamentos jurídicos, e advêm de uma fundamentação ética, como um imperativo 

categórico para possibilitar a vida em sociedade, e estão intimamente ligados à cidadania para 

viabilizar organizações sociais mais justas. 

Adota-se aqui, pois, a chamada estrutura normativa bidimensional do sistema jurídico, 

composta pelas regras e princípios, para que se permita um diálogo das normas com a 

realidade social. Canotilho (1998, p. 1087 e 1088) bem explica essa distinção entre normas e 

princípios, ao assinalar que a diferença é qualitativa e que os princípios contêm um elevado 

grau de abstração, o que os torna conceitualmente indeterminados,  exigindo uma 

interpretação concretizadora ante as circunstâncias fáticas e jurídicas. As regras, por outro 

lado, deveriam ser claras e de aplicação imediata. Os princípios coexistem ante uma colisão, 
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enquanto a estrutura normativa das regras não, que, em caso de conflito, se excluem. No caso 

da colisão de princípios, utiliza-se do recurso do Princípio da Proporcionalidade, ao passo as 

regras funcionam no plano da validade. Os princípios contêm exigências que devem ser 

realizadas em maior grau possível, enquanto as regras são prescrições normativas concretas. 

Para o estudo do Direito das Famílias, é de fundamental importância o conhecimento 

dos seus princípios norteadores, pois os textos legislativos (regras) não dão conta da evolução 

das relações sociais, não oferecendo resposta a todos os anseios e discussões que envolvem a 

família e que exigem pronta e justa atuação do Estado.  

Fixados o que se entende por princípios e a sua importância para o Direito de Família, 

passa-se agora a analisar alguns dos seus princípios fundamentais para se tentar compreender 

as transformações pelas quais transitam as relações familiares. Não há unanimidade na 

doutrina quanto à seleção deles, e aqui serão elencados os que mais causam discussões entre 

os estudiosos. 

 

3.3.1 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, expresso no ordenamento jurídico 

brasileiro no artigo 1, inciso III, da Constituição Federal, constitui a base da comunidade 

familiar, garantindo o pleno desenvolvimento e a realização de todos os seus membros.  

O referido princípio é considerado um dos esteios dos ordenamentos jurídicos 

contemporâneos, um macroprincípio constitucional em que se concretizam direitos 

fundamentais e, por constituir um direito fundamental, confere aos titulares a pretensão a que 

se adote determinado comportamento – positivo ou negativo – compondo a base da ordem 

jurídica (PEREIRA, 2018, p.67).  

É considerado um macroprincípio, no qual, irradiam outros princípios e valores 

essenciais como a liberdade, a autonomia privada, cidadania, igualdade, alteridade e 

solidariedade. O que se pretende com a dignidade da pessoa humana é que as pessoas tenham 

uma vida digna, porque a família só faz sentido para o Direito desde o momento em que ela é 

veículo funcionalizador da promoção da igualdade de seus membros, sendo o princípio 

norteador do Direito de Família (PEREIRA, 2018, p.67-68).  

A estrutura do Direito de Família tem base no Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana e assim tem objetivo de assegurar a comunhão plena de vida de cada integrante 

familiar, assim entende Rolf Madaleno. Veja-se: 
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O Direito de Família tem a sua estrutura de base no princípio absoluto da dignidade 

da pessoa humana e deste modo promove a sua ligação com todas as outras normas 

ainda em vigorosa conexão com o direito família, pois configurando um único 

sistema e um único propósito, que está em assegurar a comunhão plena de vida, e 

não só dos cônjuges, dos unidos estavelmente, mas de cada integrante da sociedade 

familiar. (2018, p.97). 

 

O art. 1º da Constituição do Brasil traz como fundamentos da República a soberania, a 

cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo jurídico e a 

dignidade da pessoa humana. Como valor constitucional maior, o Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana se irradia para todos os chamados ramos do Direito, buscando assegurar 

respeito e consideração além de uma vida digna a todos os seres humanos. 

Válido é expressar o fato de que o Direito das Famílias, com todo o seu peso do 

sofrimento das íntimas relações humanas, é o mais humano de todos os ramos do Direito e 

carrega estreito laço com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana que, além de arrimar 

todos os outros direitos, tenta assegurar o pleno desenvolvimento das pessoas. Dias (2010, p. 

62) explicita que o referido princípio, já afirmado no primeiro artigo da Constituição, revela a 

preocupação em se promover os direitos humanos e a justiça social e, apesar de ser difícil 

definir a sua essência, incide sobre uma infinidade de situações e que não seria possível uma 

compreensão exclusivamente intelectual do seu sentido, que também é experimentado no 

plano dos afetos.  

Segundo Barroso (2014), tem origem na Filosofia, com pensadores como Cícero, Pico 

Della Mirandola e Immanuel Kant, que forjaram ideias nas quais o ser humano se acha em 

posições centrais no universo (antropocentrismo), e, assim, cada pessoa possuindo valor 

intrínseco e capacidade pessoal de fazer escolhas morais e determinar seu destino. Barroso 

(2014, p. 61 e 62) assinala que  

 

Não é difícil perceber, nesse contexto, a dupla dimensão da dignidade humana: uma 

interna, expressa no valor intrínseco ou próprio de cada indivíduo; outra externa, 

representando seus direitos, aspirações e responsabilidades, assim como os 

correlatos deveres de terceiros. A primeira dimensão é por si mesma inviolável, já 

que o valor intrínseco do indivíduo não é perdido em nenhuma circunstância; a 

segunda pode sofrer ofensas e violações. 

 

A palavra dignidade traz o sentido de atributo intrínseco da pessoa humana, com seus 

aspectos personalíssimos e como núcleo de todo o sistema jurídico e primordial proteção 

estatal, o que exige, para tanto, um conceito multifacetado, com elementos, dentre outros, da 

Religião, da Filosofia, da Política e, sobretudo, do Direito, sendo, portanto, fundamental para 

as democracias mesmo quando não estejam explicitadas nos textos constitucionais que lhes 

dão sustentação. 
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O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, como importante componente do núcleo 

essencial dos direitos fundamentais, tem importante papel interpretativo e, na precisa 

definição de Marmelstein (2019, p. 18), “são normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia de 

dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, positivadas no plano constitucional de 

determinado Estado Democrático de Direito, que, por sua importância axiológica, 

fundamentam e legitimam todo o ordenamento jurídico”. 

Assim, vê-se que todos os direitos fundamentais possuem sua base na ideia da 

dignidade da pessoa humana, sendo inviável se pensar em direitos desconectados do referido 

princípio. Fala-se até que é um princípio maior e que é incompatível em relação ao 

ordenamento jurídico brasileiro qualquer ato que não tenha como pilar a soberania, a 

cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e a 

dignidade da pessoa humana.  

O Direito das Famílias evolui com a ampliação e sedimentação dos conceitos de 

cidadania e de dignidade da pessoa humana, com as noções de não exclusão e, por 

consequência, o reconhecimento de diversas conformações de família com o respeito a 

variados vínculos afetivos.  

Para o Direito das Famílias, o princípio da dignidade da pessoa humana revela-se, de 

maneira ainda mais clara, no respeito à autonomia dos sujeitos e na liberdade deles, com igual 

dignidade para todos e para todas as entidades familiares, sendo indigna qualquer  modalidade 

de tratamento diferenciado, tais como a inferioridade do homem ou da mulher, o 

reconhecimento tão somente do casamento como meio de constituição da família e qualquer  

meio diferenciação entre filhos por terem sido gerados ou não dentro do casamento. 

Apesar de um consenso doutrinário no que tange à importância e à necessidade de se 

assegurar a dignidade da pessoa humana, percebe-se, como se verá mais adiante com o estudo 

de casos, a dificuldade de tal intento, vez que sempre ocorrerá um conflito entre pessoas, cada 

uma com suas singularidades a exigir do Poder Judiciário, no caso, uma interpretação que 

garanta a dignidade, sem relativizações, com a ponderação dos demais princípios, não se 

admitindo qualquer lei ou decisão judicial que viole a dignidade da pessoa humana. 

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana não representa apenas um limite à 

atuação do Estado, mas constitui também um norte para a sua ação positiva. O Estado não tem 

apenas o dever de abster-se de praticar atos que atentam contra a dignidade da pessoa 

humana, mas também deve promover essa dignidade mediante as condutas ativas, garantindo 

o mínimo existencial para cada ser humano em seu território.  
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O desenvolvimento da família fundamenta-se no respeito à dignidade da pessoa 

humana, na qual influencia todos os valores e normas positivas na busca da proteção da 

família, e, além disso, também está fundamentado nesse princípio o alicerce do direito das 

famílias (ALEXANDRIDIS; FIGUREIREDO, 2014). 

 

3.3.2 Princípio da Igualdade 

 

O Princípio da Igualdade se acha consagrado no art. 5º da Constituição Federal que, já 

no caput afirma que todos são iguais perante a lei e, no inciso I, que “homens e mulheres são 

iguais em direito e obrigações”. E, no art. 226, que “os direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”. 

 Barbosa (1949, p. 10 e 11), em célebre passagem, expõe sobre o Princípio da 

Igualdade: 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais 

na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à 

desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são 

desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou 

a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. Os 

apetites humanos conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo, 

não dar a cada um, na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se 

todos se equivalessem. 

 

 Por força do Princípio da Igualdade Jurídica, tão somente, não há que se falar em 

chefe de família, em poder marital, em qualquer formato de submissão de um dos conviventes 

para como o outro, mas sim que ambos tenham os mesmos direitos e deveres na sociedade 

conjugal com as decisões tomadas em conjunto e as responsabilidades dividas. 

Para o Direito das Famílias, o Princípio da Igualdade está intrinsecamente ligado ao 

respeito às diferenças, pois, se todos são iguais perante a lei, todos estão incluídos na sua 

proteção. Pereira (2005) expõe sobre o respeito às diferenças, ao referir que o discurso da 

igualdade traz um paradoxo, pois quanto mais declara a universalidade da igualdade de 

direitos, mais abstratos se tornam esses mesmos direitos, e quanto mais abstratos, mais se 

ocultam as diferenças geradas. É preciso ir além da igualdade genérica se se quiser respeitar a 

dignidade da pessoa humana, o que para isso se deve o respeito às diferenças no Princípio da 

Igualdade. A verdadeira cidadania só é possível na diversidade. A formação da identidade se 

faz com suporte na existência de um outro, de um diferente, pois, se todos fossem iguais, não 

seria necessário falar de igualdade, sendo a alteridade que prescreve e inscreve o direito a ser 

humano.  
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O Princípio da Igualdade, para que tenha alguma efetividade, tem que ir além da 

igualdade meramente formal, deixando a norma de ser mero enunciado e passando a ter força 

com um salto qualitativo para a igualdade material, com o Estado garantindo às pessoas os 

seus direitos com a repulsa a qualquer modalidade discriminatória e, se for o caso, por 

intermédio de uma igualdade jurídica com amplo acesso ao Poder Judiciário, vez que a lei não 

deve ser fonte de privilégios, mas expediente para regular a vida social com tratamento 

equitativo para todos.   

A aplicação deste princípio ao caso concreto, todavia, também traz inúmeras 

dificuldades e exige uma interpretação ponderada e fundamentada para que não seja fonte de 

injustiça e novas desigualdades. O referido princípio abrange situações as mais diversas, tais 

como igualdade perante a lei penal, tributária, no tocante a raça, orientação religiosa, no 

trabalho, sexual e igualdade de gêneros.   

Para se fazer valer o Princípio da Igualdade material são necessárias ações que 

equiparem os desiguais, e, a título ilustrativo, menciona-se a aposentadoria da mulher com 

menor tempo de idade e contribuição do que a do homem, exceção que se justificaria em face 

da sobrecarga de trabalho da mulher em serviços domésticos. Por outro lado, em matéria 

atinente ao Direito de Família, não mais se justifica a prerrogativa de foro em favor da mulher 

nas ações de divórcio, por não se sustentar em razoável fundamentação e descambar para a 

inconstitucionalidade. 

A igualdade material pressupõe a igualdade formal e, para a sua efetivação, 

necessárias são algumas ações chamadas afirmativas ou de desequiparações, permitidas para a 

maior redução possível das desigualdades. No Direito de Família a igualdade formal de há 

muito foi estabelecida, tanto pela Constituição de 1988 quanto pelo Código Civil de 2002. A 

questão é fazer valer, de fato, mesmo à custa de ações afirmativas com tratamento 

diferenciado em determinadas situações. Infelizmente, entretanto, a igualdade de gênero ainda 

não atingiu a igualdade material que se pretende, pelo que se deverá, fazendo uso dos 

mecanismos legais, buscar a sua imposição. 

Desta feita, o Princípio da Igualdade é um dos fundamentos do Direito de Família 

atual e, apesar de posições conservadoras em sentido contrário, a Hermenêutica Jurídica o 

aplica tanto aos cônjuges quanto aos companheiros. 
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3.3.3 O Princípio da Monogamia 

 

O Princípio da Monogamia ou da Fidelidade é um dos deveres dos que compõem o 

casamento ou uma união estável. A fidelidade pressupõe renúncia à liberdade sexual e afetiva 

e, dentro da entidade familiar, espera-se que seus membros cumpram com o dever que têm de 

unirem-se tão somente com o seu cônjuge ou companheiro. Regina Beatriz Tavares da Silva 

(2020, p.99) bem situa a matéria: 

 

Fidelidade e lealdade nas relações de casamento e de união estável têm o mesmo 

significado. A fidelidade é o dever de lealdade, sob o aspecto físico e moral, quanto 

à manutenção de relações que visem à satisfação do instinto sexual no casamento e 

na união estável. Assim o adultério é a prática de ato sexual com terceira pessoa e 

quase adultério reside na prática de atos com terceira pessoa que demonstram o 

propósito de satisfação do instinto sexual, o que tem o mais expressivo exemplo na 

chamada infidelidade virtual. 

 

A monogamia, nesta toada, constitui a base das relações de casamento e de união 

estável por possuírem natureza monogâmica e, ainda segundo Da Silva (2020), a sociedade 

não aceita a poligamia não consentida ou mesmo consentida pelos envolvidos e que, 

inclusive, é possível indenização por danos oriundos da quebra do dever de fidelidade, e que 

esta seria a voz da sociedade, não devendo a mesma sociedade aceitar a imposição de 

inexpressiva minoria que visa à modificação dos costumes com a não aplicação de sanções 

quando da quebra do dever de fidelidade.  

Incidiria, pois, responsabilidade civil baseada na culpa, que tem arrimo basicamente 

em quatro pressupostos, vale dizer: o dano, a conduta humana, culpa (lato sensu) e o nexo de 

causalidade entre os dois primeiros. A responsabilização civil é o instituto da reparação do 

dano, mediante o qual se busca restabelecer o equilíbrio causado pelo dano injusto. 

A responsabilidade civil teria como suporte fático o descumprimento dos deveres 

matrimoniais, a chamada subjetiva, expressamente adotada como regra geral pelo Código 

Civil (art. 186), que tem como principal requisito a culpa; necessária à comprovação, por 

parte da vítima, que o agente causador do dano agiu com culpa em sentido amplo (dolo e 

culpa stricto sensu). A não comprovação devida implicará na não responsabilização do agente 

e a vítima deverá suportar o dano. Além de subjetiva, a responsabilidade aqui é aquela 

denominada extracontratual (aquiliana), ou seja, a causa geradora é imposta obrigação por 

preceito geral de direito ou pela própria lei. 

Os que sustentam sentido contrário, assim o fazem com base nos argumentos de que 

todo término das relações de afeto traz consigo dores e angústias, e que seriam grandes as 
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dificuldades, para uma correta aplicação da responsabilidade, de se atribuir a uma das partes, 

com exclusividade, a culpa pelo desfazimento da relação. Dias (2010, p. 130-133), à sua vez, 

pondera: 

 

A busca de indenização por dano moral transformou-se na panacéia para todos os 

males. Há uma acentuada tendência de ampliar o instituto da responsabilização 

civil. O eixo desloca-se do elemento do fato ilícito para, cada vez mais, preocupar-

se com a reparação do dano injusto. Visualiza-se abalo moral diante de qualquer 

fato que possa gerar algum desconforto, aflição, apreensão ou dissabor [...] O 

direito das famílias é o único campo do direito privado cujo objeto não é à vontade, 

é o afeto [...]quanto à violação dos demais deveres do casamento, como a adultério, 

abandono do lar, condenação criminal e conduta desonrosa, que servia de 

motivação para a ação de separação (CC 1.573, I e IV a V), não gera, por si só, 

obrigação indenizatória. Porém, inclina-se a doutrina a sustentar que, se tais 

posturas, ostentadas de maneira pública, comprometeram a reputação, a imagem e a 

dignidade do par, cabe a indenização por danos morais. 

 

Somente a título de suscitar o debate, que não será aqui aprofundado por fugir ao que 

se propõe, alguns questionamentos são de imediato suscitados, tais como: há culpados no 

desfazimento de qualquer relação? E, se existe, o Direito possui os instrumentos devidos para 

eventual mensuração? Qual seria o conceito de infidelidade, como gênero, na qual o adultério 

seria apenas uma espécie? Suposto pedido de indenização seria arrimado somente no direito 

obrigacional, no direito relativo à família, ou seria uma intersecção de ambos? Qual a foro 

competente para processar e julgar tal feito - vara cível ou de família? 

Diz-se que a monogamia cuida de uma questão cultural e de organização, e é com base 

nela que estão estabelecidos os formatos de família reconhecidos na sociedade e, em termos 

jurídicos, trata-se de um princípio não expresso que paira sobre todo o ordenamento legal 

pátrio. São os chamados interditos que (PEREIRA, 2017, p. 79) explica: 

 

A desinstalação do caos só foi possível em razão de leis e interditos primevos. 

Portanto, desde o início de tudo, desde a origem, há proibições e interditos, como já 

disse Lacan. Os dez mandamentos da lei de Deus são interditos proibitórios 

viabilizadores de uma civilização. “Não cobiçar a mulher do próximo”, por 

exemplo, só foi necessário estar ali porque, certamente, desde o início, já se 

cobiçava a mulher alheia. O porquê dessa proibição é que há um desejo subjacente 

a ela. Freud, em Totem e tabu, afirma com sua clareza e clarividência costumeira 

que, “afinal de contas não há necessidade de se proibir algo que ninguém deseja 

fazer e uma coisa que é proibida com a maior ênfase deve ser algo que é desejado”. 

Interessante observar que essas proibições, segundo o próprio Freud, dirigem-se 

especialmente em oposição à liberdade do prazer.  

 

Não se afirma, todavia, que infidelidade e traição se confundem com quebra da 

monogamia, esta exige um estabelecimento de uma família simultânea àquela já existente. O 

fato, na verdade, é que a confiança deve pautar as relações com boa fé e tratamento digno, e a 

não observância de deveres implicará consequências.  
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3.3.4 Princípio da Autonomia e da Menor Intervenção Estatal 

 

No Direito Civil atual vem ocorrendo o que se convencionou chamar de Direito Civil 

Constitucional, em face de aparentes superações entre os interesses públicos e privados, no 

qual o privado não mais representa o espaço da vontade individual, e o público deixou de 

representar a subordinação da pessoa.  

No Direito das Famílias, na mesma tendência, vem ocorrendo a chamada 

despatrimonialização, na qual se procura tutelar não mais, somente, os interesses econômicos, 

mas, principalmente, a realização dos direitos fundamentais da dignidade humana. O limite 

entre o público e o privado nesse ramo do Direito se mostra de delineamento difícil, ou seja, 

até que ponto as regras que regem as relações familiares interferem - ou mesmo tentam 

regulamentar - nas relações de natureza familiar entre as pessoas.  

Doutrinadores sustentam, de um lado, que o interesse do Estado pela família faz com 

que as normas disciplinadoras desse ramo do Direito se achem mais próximas do Direito 

público do que do Privado, e que, dentro do Direito de Família, o interesse do Estado é maior 

do que o interesse individual e, em decorrência disto, as suas normas são quase todas de 

ordem pública e não derrogáveis por convenção entre as partes. Farias e Rosenvald (2011, p. 

110), a seu turno, entendem que o Direito de Família contemporâneo é a expressão mais pura 

de uma relação jurídica privada sob a autonomia das pessoas e, assim, toda e qualquer 

interferência estatal só se justifica quando tiver por finalidade a proteção legítima e 

justificável das pessoas vulneráveis, tais como as crianças os adolescentes e os idosos. 

As normas do Direito das Famílias são normas de Direito privado com a proteção de 

direitos, não sua maioria, de natureza individual, em uma relação entre particulares tutelada 

pelo Estado, mas que não deve ser objeto de intervenção direta e ostensiva, como pondera 

Caio Mario da Silva Pereira (2004). 

A melhor posição é aquela a aceitar que o Estado exerça o seu poder de tutela e 

fiscalização, sem, contudo, tolher a liberdade das pessoas. O Direito das Famílias é ramo do 

Direito privado e suas normas não devem ser entendidas sob a óptica do Direito público sob 

pena de intervenções indevidas. É o que se chama Direito de Família mínimo, vale dizer, o 

Estado intervém minimamente nas relações familiares pelo fato de reconhecer a capacidade 

dos sujeitos gerirem as suas relações no âmbito familiar, e que a intervenção só ocorrerá em 

casos de vulnerabilidade com iminente risco.  

No tocante ao Direito das Famílias, percebem-se consideráveis avanços no que se 

refere à intervenção do Estado na relação entre os particulares, mas ainda muito se precisa 
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avançar, com o necessário debate, para que o poder estatal cumpra seu papel de tutelar sem 

tolher a liberdade, a fim de a pessoa tomar as decisões que lhe aprouver e ser responsável por 

elas.  

 

3.3.5 Princípio da Afetividade 

 

O Princípio da Afetividade também não está expresso na Constituição Federal, porém, 

implicitamente, é havido como um princípio norteador de toda e qualquer configuração de 

família, e, com base nele, as pessoas devem ter comunhão de vida. Madaleno (2018, p. 145) 

explica: 

 

O afeto é a mola propulsora dos laços familiares e das relações interpessoais 

movidas pelo sentimento e pelo amor, para ao fim e ao cabo dar sentido e dignidade 

à existência humana. A afetividade deve estar presente nos vínculos de filiação e de 

parentesco, variando tão somente na sua intensidade e nas especificidades do caso 

concreto. Necessariamente os vínculos consanguíneos não se sobrepõem aos liames 

afetivos, podendo até ser afirmada, em muitos casos, a prevalência desses sobre 

aqueles. O afeto decorre da liberdade que todo indivíduo deve ter de afeiçoar-se um 

a outro, decorre das relações de convivência do casal entre si e destes para com seus 

filhos, entre os parentes, como está presente em outras categorias familiares, não 

sendo o casamento a única entidade familiar. 

 

O Princípio da Afetividade é a sustentação da convivência familiar com capacidade 

de gerar vínculos jurídicos, revelado por condutas objetivas, pela exteriorização de atos de 

afeto entre seus membros para a manutenção e constituição das relações familiares. 

A doutrina não é unânime quanto à aceitação da afetividade como princípio. Uma 

corrente a admite assim; outra reconhece a sua relevância para o Direito, mas apenas como 

valor; e ainda há uma conforme a qual o afeto não deve ser valorado juridicamente, por 

configurar um sentimento e, assim, estranho ao mundo jurídico. 

O reconhecimento da afetividade como princípio está umbilicalmente ligado à 

maneira como o intérprete enxerga o Direito de Família na atualidade. Com as mudanças 

ocorridas na sociedade, o Direito de Família não permaneceria o mesmo, o que está a exigir 

uma mudança paradigmática, que passa, necessariamente, por uma concepção da afetividade 

inerente à família, e não mais atrelada à legitimidade e somente a fatores biológicos. 

Essa nova configuração exprime demandas cada vez mais complexas, muitas das 

quais sem previsão na lei, o que exige soluções cada vez mais criativas sem se descuidar da 

fundamentação e da coerência com todo o ordenamento. Menciona-se, a título de exemplo, e 

que são pesquisados quando do estudo de casos, as ações de uniões estáveis homo e 
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heteroafetivas, as ocorrências de multiparentalidade, as inseminações artificiais, inclusive 

post mortem, as famílias simultâneas, dentre outros. 

O formato da família tradicional, nuclear, burguesa, ainda predomina na sociedade 

nacional, todavia não se considera como a única que existe, a crise de formação em que ela 

se encontra é evidente, e outras configurações a cada dia exigem seu reconhecimento.  A 

família contemporânea traz consigo uma multiplicidade de arranjos entre seus componentes, 

incluindo os conviventes e os filhos, além da família nuclear, com dois adultos e filhos 

biológicos, a família reconstituída ou recomposta, na qual aos dois adultos se unem filhos 

não biológicos do casal; monoparental, formada por apenas um adulto e filhos; a anaparental, 

na qual não existe a figura dos pais, os irmãos são responsáveis uns pelos outros; 

homoparental ou homoafetiva, com dois adultos do mesmo sexo e com filhos ou não; a 

matrimonial, iniciada a partir do casamento; e a informal, que se inicia com a união estável. 

Não se deixa de mencionar que um fator preponderante para o reconhecimento do 

Princípio da Afetividade foi o fato de a mulher ter o poder de não mais ficar ligada ao marido 

por pretextos econômicos e de sobrevivência, adquirindo tal situação deste o momento em 

que passou a se manter com os rendimentos do seu trabalho, e o vínculo passou a ocorrer por 

motivações afetivas. Infelizmente em um país pobre e ainda contaminado por preconceitos 

de toda ordem, a realidade ainda expressa inúmeros casos nos quais a mulher se sujeita a 

relacionamentos nos quais o afeto não mais existe.  

A afetividade, embora não seja categoricamente tratada na Constituição Federal, está 

implícita no seu texto e tem valor jurídico, razão por que é havida como princípio implícito, 

o que levou diversos textos infraconstitucionais a fazerem referência a ela, tais como a Lei 

Maria da Penha (2006), Lei da Guarda Compartilhada (2008), Lei da Adoção (2009) e Lei da 

Alienação Parental (2010). 

O Superior Tribunal de Justiça legitima, com recorrência, a afetividade nas relações 

familiares. O ministro Ruy Rosado de Aguiar manifestou-se no sentido de reconhecer um 

vínculo parental que por muitos anos perdurou, no voto proferido no REsp. 119.346/GO. 

 

3.3.6 O Princípio da Solidariedade Familiar  

 

A solidariedade, como princípio geral, é de sobrada importância para o ordenamento 

jurídico brasileiro, vez que está no art. 3º da Constituição Federal como um dos objetivos 

fundamentais da República e, feito um princípio jurídico, se revela como um dever de 
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cooperação entre as pessoas, não somente de cunho material, como nas ações de alimentos, 

mas também de natureza psicológica e afetiva. 

O artigo 1511 do Código Civil Brasileiro afirma que o casamento importa em 

comunhão plena de vida, pois, não existindo comunhão plena, a própria razão de ser do 

casamento desaparece. Madaleno (2018, p. 140) estabelece: “A solidariedade é princípio e 

oxigênio de todas as relações familiares e afetivas, porque esses vínculos só podem se 

sustentar e se desenvolver em ambiente recíproco de compreensão e cooperação, ajudando-se 

mutuamente sempre que se fizer necessário.” 

A solidariedade, na vida conjugal, reveste-se no respeito para com o outro, 

incentivando-o e respeitando-o nas mais diversas atividades. No tocante aos filhos, a 

solidariedade no concernente à assistência intelectual e material. Esse princípio é uma espécie 

de complemento do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, com a proteção pessoal.  

De acordo com Dias (2009), o Princípio da Solidariedade originou-se dos vínculos de 

afeto, tendo como significado a própria expressão solidariedade, definida como o que cada 

um deve ao outro. É um princípio de conteúdo ético, relacionado à fraternidade e à 

reciprocidade. 

Com relação aos filhos, a solidariedade é imposta aos pais com os deveres de 

assistência moral e material, desde o nascimento até atingir a capacidade civil, devendo ser 

mantidos, instruídos e educados para que tenham uma plena formação social. Tem curso, 

ainda, o dever de amparo às pessoas idosas, constituído também pela solidariedade. 

O Princípio da Solidariedade está expresso na Constituição Federal de 1988, sendo 

regra-matriz o art. 3º, inciso I. No capítulo destinado à família, está no arts. 226, 227 e 230. 

Este princípio revela-se no dever imposto à família, à sociedade e ao Estado de proteção à 

entidade familiar, à criança, ao adolescente e ao idoso (LÔBO, 2009). 

O Código Civil, em seu art. 1511, consagra o Princípio da Solidariedade Familiar ao 

dispor que o casamento estabelece plena comunhão de vidas. Disciplina ainda a solidariedade 

entre os cônjuges na mútua assistência, estabelecida pelo art. 1566, inciso III, como também 

ocorre no dever de respeito e assistência nas uniões estáveis.  

 O Princípio da Solidariedade envolve, não somente, os membros da família, mas, 

como ensinam Costa, Andrade e Jucá (2015), o referido princípio deve ser visto sob a óptica 

tripartite, ou seja, o Estado a família e a sociedade devem atuar conjuntamente em defesa da 

concretização dos direitos do grupo infatojuvenil, não se concebendo, assim, a existência de 

crianças e adolescentes vivendo em situação de qualquer espécie de exploração, sofrendo 

privações e expostos às mais variadas espécies de violência. 
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3.3.7 Princípio da Convivência Familiar  

 

O Princípio da Convivência Familiar tem intima relação, principalmente, com a 

criança e o adolescente, sendo direito fundamental delas, em face de um desenvolvimento 

saudável, considerado imprescindível para a construção da doutrina da proteção integral, com 

todas as decisões judiciais tomadas em busca do mais conveniente para o menor.  

O direito à convivência familiar é direcionado à família e a cada seu integrante, como 

também ao Estado e à sociedade em geral, abrangendo, ainda, o poder familiar, pois, ainda 

que os pais se separem, o filho menor tem direito à convivência familiar com cada um dos 

pais, não sendo permitido àquele que tem a guarda impedir o acesso ao outro, com restrições e 

até mesmo vinganças indevidas. 

Sobre a convivência familiar, define Paulo Lôbo (2011, p.74):  

 

A convivência familiar é a relação afetiva diuturna e duradoura entretecida pelas 

pessoas que compõem o grupo familiar, em virtude de laços de parentesco ou não, 

no ambiente comum. Supõe o espaço físico, a casa, o lar, a moradia, mas não 

necessariamente, pois as atuais condições de vida e o mundo do trabalho provocam 

separações dos membros da família no espaço físico, mas sem perda da referência ao 

ambiente comum, tido como pertença de todos. É o ninho no qual as pessoas se 

sentem recíproca e solidariamente acolhidas e protegidas, especialmente as crianças.  

 

O Princípio da Convivência Familiar é a relação afetiva diária e duradoura das pessoas 

que compõem a entidade familiar, sejam parentes ou não, no ambiente comum. Ademais, é o 

lugar onde as pessoas se sentem recíproca e solidariamente protegidas e acolhidas, 

principalmente as crianças (MADALENO; MADELENO, 2017, p.29). 

A Constituição Federal Brasileira, no artigo 227, faz referência ao Princípio da 

Convivência Familiar, ao dispor que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente o direito de convivência familiar. Paulo Lôbo (2011) exprime que a 

casa é o lugar privado, não sujeito a espaço público, de sorte que a intocabilidade é 

imprescindível para que a convivência familiar se constitua de modo estável.  

Já a convenção dos Direitos da Criança estabelece que, no caso de pais separados, a 

criança tem o direito de manter regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, a 

menos que isso seja contrário ao interesse maior da criança. Sendo assim, mesmo que os pais 

estejam separados, o filho menor tem direito à convivência familiar com cada um, vedado ao 

guardião impedir o acesso ao outro com restrições indevidas.  

Além do mais, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 20 de novembro de 

1959, aduz, no seu princípio VI, que, para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua 
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personalidade, a criança precisa de amor e compreensão. Criar-se-á, sempre que possível, aos 

cuidados e responsabilidade dos pais, um ambiente de afeto e segurança moral e material, em 

qualquer hipótese.  

Por seu turno, viola esse princípio constitucional a decisão judicial que estabelece 

limitações desarrazoadas ao direito de visita do pai não guardião do filho, pois este é titular de 

direito próprio à convivência familiar com ambos os pais, que não há de restar comprometido. 

O senso comum enxerga a visita do não guardião como um direito limitado dele, apenas, 

porque a convivência com o filho era tida como objeto da disputa dos pais, quando em 

verdade é direito recíproco dos pais em relação aos filhos e destes relativamente àqueles. 

 

3.4 O Pensamento Complexo no Direito das Famílias 

 

O Pensamento Complexo, diferentemente do olhar simplificador, é capaz de lidar com 

as incertezas, as contradições e, ainda, apreender os fenômenos sociais com esteio nas 

múltiplas relações, interações e associações. É, portanto, o pensamento capaz de reunir - 

complexus: aquilo que é tecido conjuntamente - de contextualizar, de globalizar, mas, ao 

mesmo tempo, reconhecer o singular, o individual, com arrimo numa compreensão sistêmica, 

interdisciplinar e transdisciplinar (MORIN; MOIGNE, 2000; MORIN, 2003). 

Para o idealizador do Pensamento Complexo (MORIN, 2003), somente uma reforma 

do pensamento é que permite o pleno emprego da inteligência para responder às contradições 

sociais e aceitar a (re) ligação de duas ou mais culturas dissociadas. Constitui uma 

transformação não programática, mas paradigmática, concernente à aptidão de cada qual para 

organizar o conhecimento (MORIN, 2011). 

O Pensamento Complexo, mesmo considerando que o conhecimento completo é 

utópico, procura se aproximar das suas particularidades ou incorporar flexibilidade na análise 

e nas conclusões. A complexidade abriga em seus princípios a incompletude e a incerteza 

produzidas, até mesmo, pela grande quantidade de interações remanescentes do método 

escolhido. Morin diz que a “complexidade não compreende apenas quantidades de unidade e 

interações que desafiam nossas possibilidades de cálculo. Ela compreende também incertezas, 

indeterminações, fenômenos aleatórios”. (MORIN, 1990, p.35). 

Postos, por um lado, a utopia do conhecimento completo e, por outro, as limitações 

restritivas da Ciência clássica, propõe-se uma investigação com base teórica na complexidade, 

mas a complexidade não como oposição ao que é simples, e sim feita um pensamento que traz 
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ideias de aproximar a Ciência e a condição humana, fato existente na complexidade do Direito 

de Família. 

A Ciência clássica, que trouxe tantos avanços tecnológicos, por um lado, demonstra 

Morin, já não é suficiente para a sociedade atual, que atingiu elevado nível de conhecimento e 

esclarecimento, e que tende a caminhar para um diálogo, de cumplicidade e consciência, com 

a natureza e com a condição humana. Para não ocultar a realidade e satisfazer a comunidade 

acadêmica e a sociedade em geral, as exigências nas últimas décadas são distintas. O 

pensamento científico deve ir além do conhecimento isolado da parte, há de incluir as 

contradições e antagonismos que estão em dialogia (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p.205).  

O Sociólogo-filósofo-antropólogo francês, judeu de procedência sefardita (completa 

100 anos de 2021), por outro lado, alerta para duas ilusões, uma das quais é de “acreditar que 

a complexidade conduz a eliminação da simplicidade”, pois, esclarece, a complexidade inicia 

onde o “pensamento simplificador falha”, mas a complexidade incorpora/aceita dele “tudo o 

que põe ordem, clareza, distinção, precisão no conhecimento”. (MORIN, 2007, p.7).  

O Pensamento Complexo não substitui a certeza, a separação e a lógica pela incerteza, 

inseparabilidade e transgressões, mas integra estes antagonismos em um “ir e vir incessante”, 

sem excluir os princípios da ciência clássica. Morin propõe a utilização da lógica clássica e 

seus princípios, e a vê como integrada ao Pensamento Complexo. Indica, porém, atitudes 

conscientes que considere seus limites e sugere transgredi-la quando for o caso.  

Confundir “complexidade com completude” é, para Morin (1990, 2007, p.7) a segunda 

ilusão, pois é uma ambição inatingível imaginar que a análise pelo Pensamento Complexo 

compreende todas as “articulações entre os campos disciplinares”. O autor diz que, desde o 

início, a impossibilidade da onisciência, mesmo em teoria, é “um dos axiomas da 

complexidade”.  

A contribuição do Pensamento Complexo não é realizada com a obtenção do 

“conhecimento completo”, mas estabelecida na busca do conhecimento multidimensional. A 

complexidade integra o concreto das partes à totalidade sem “opor um holismo global e vazio 

a um reducionismo sistemático”. (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p. 205).  

O Pensamento Complexo procura evitar que a desintegração da realidade provoque 

“consequências mutiladoras, redutoras, unidimensionais”, desconfigurando o que é real. 

(MORIN, 2007 p.7). A importância de se examinar a integração da lógica clássica à 

complexidade e a impossibilidade da onisciência se constitui na observância das limitações 

declaradas do Pensamento Complexo, mostrando, assim, a consciência do autor sobre as 

possibilidades reais da teoria, suas relações naturais com as ciências tradicionais e a aproxima 
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da prática. Confirma a associação da complexidade à análise teórica da prática proposta para a 

área do Direito das Famílias. 

Nesse sentido, o Pensamento Complexo, com sua visão totalizante e mais aberta dos 

fenômenos, contribui na solução de litígios que surgem além do tempo do Direito e da 

produção legislativa, o que não significa afronta à segurança jurídica, vez que esta deve ser 

analisada no contexto onde o Direito e os fatos estão inseridos, além de, eventualmente, só se 

revelar como resultado final das expectativas ante as complexidades e a interpretação 

realizada. A sentença judicial ganha nova configuração, não é mais um ato meramente 

silogístico. A norma é fruto do conhecimento proveniente da atividade interpretativa do 

jurista. Em razão da Hermenêutica Filosófica, a interpretação e a Ciência Jurídica são algo 

mais do que a utilização de um método seguro predefinido, do mesmo modo que a aplicação 

do Direito é sempre algo mais do que a simples subsunção de um enunciado legislativo ao 

caso concreto (ABBOUD, CARNIO, OLIVEIRA, 2019, p. 458). 

O Direito das Famílias, em face dos novos valores que se enraízam, carece de um 

novo sistema com base nos novos princípios, e só assim vai entender e oferecer soluções 

minimamente satisfatórias. A visão técnica-jurídica, arrimada na doutrina tradicional, excluía 

elementos que, em tese, não fazem parte do mundo do Direito. Quando, porém, da 

confrontação das normas com situações de cunho familiar, somente elas não se mostram, 

muitas vezes, suficientes sem o auxílio de outras disciplinas.  O Pensamento Complexo abre o 

caminho para melhor interpretação e aplicação do Direito.  

Divisa-se, efetivamente, que o Direito, em diversas situações, sob pena de sair do 

contexto social, prescinde de outros enfoques para a resolução dos problemas que lhe são 

postos. A Ciência Jurídica não há que ser vista de maneira estática, isolada de outros ramos do 

conhecimento. O Direito exerce profunda influência na vida das pessoas e, por tudo isso, 

delas exige que a ele se dediquem, sem perder o foco naquelas envolvidas e que clamam por 

uma decisão mais justa possível. 

O ser humano importa bem mais do que as normas, o que impõe uma nova adequação 

que ofereça respostas às novas demandas, tais como paternidade socioafetiva, abandono 

afetivo, alienação parental e famílias recompostas. 
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4  ANÁLISE DE JULGADOS DE DIREITO DAS FAMÍLIAS SOB O ENFOQUE DO 

PENSAMENTO COMPLEXO  

 

As aproximações do ensino do Direito com a realidade, a constante tentativa de 

acompanhar as transformações na sociedade, fazem com que sempre se procurem estratégias 

para um estudo do Direito com o enfrentamento dos problemas que efetivamente ocorrem no 

seio social, vez que o tempo do Direito é mais lento do que o da sociedade. Revela-se, então 

de sobrada importância estudar as decisões judiciais, com vistas a se conjugar teoria e prática. 

A Ciência Jurídica moldado na Teoria Positivista na qual o Direito ficava circunscrito 

à norma e que o caso concreto servia apenas - e era tão somente o momento de se aplicar o 

enunciado legal fato em mero processo de subsunção - vai de encontro aos novos anseios 

sociais.  Said Filho e Acioly Filho (2020, p. 117-119) asseveram: 

 

Na verdade, o Direito não comporta mais uma visão circunscrita apenas á sua esfera 

semântica. Os fatores sociais, políticos, econômicos e psicológicos estão a todo 

momento tangenciando a interpretação e a valoração das normas, principalmente 

quando a Constituição – como é o caso brasileiro – ele valores norteadores da 

atividade estatal e da convivência em sociedade [...] Esse novo olhar para o ensino 

jurídico exige que se compreenda as mútuas implicações do Direito e a sociedade, 

no sentido de que a elaboração de normas se dá tanto para a regulamentação das 

relações interpessoais quanto a partir destas. É incompreensível se pensar a ciência 

jurídica desconexa da realidade na qual se insere e, diante da pluralidade de atores 

sociais, torna-se insustentável a defesa de qualquer tentativa de estabelecimento do 

monopólio na disseminação do conhecimento jurídico. 

 

O estudo de decisões, nesta pesquisa, se mostra como uma abordagem de investigação 

metodológica apropriada, ao se tentar compreender acontecimentos em contextos complexos 

nos quais diversos fatores se encontram entrelaçados.  

Yin (2016) assevera que esse método é importante quando o investigador analisa 

situações complexas, quando o pesquisador procura respostas para o “como?” e o “por quê?”, 

quando o investigador procura encontrar relações entre diversos fatores e busca descrever e 

analisar fenômenos.  

 

4.1 Da Jurisprudência e escolha dos acórdãos  

 

A Jurisprudência constitui um conjunto de decisões reiteradas dos tribunais, 

procurando uniformizar, de casos extraídos da prática judiciária, um entendimento que sirva 

de orientação para futuras decisões, auxiliando na manutenção, na elaboração e mesmo na 

inovação de determinados entendimentos jurídicos. Bittar (2017, p. 230, 235) entende que a 
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Jurisprudência, por ser a expressão concreta do Direito, é uma das fontes imediatas da 

pesquisa jurídica. Moussalem (2006, p. 148, 149), à sua vez, tem a Jurisprudência não como 

fonte do Direito, mas sim como a materialização do que lhe é posto, pois o julgador não é 

obrigado a decidir de acordo com os demais, mas saberá que está divergindo deles. 

Os estudos de casos aqui exibidos permitem que o pesquisador estude uma 

determinada situação e procure entendê-la complexamente. A Jurisprudência servirá como 

embasamento documental para a análise dos casos mostrados. 

Três acórdãos foram escolhidos para a devida análise e discussão entre o Direito das 

Famílias e o Pensamento Complexo: Abandono Afetivo, Reconhecimento de União estável 

após a morte e União Poliafetiva. A escolha dos acórdãos se deu no intuito de se analisar a 

fundamentação das decisões em determinado contexto e a coerência delas com suporte no 

processo decisório. As decisões foram selecionadas tendo como base os argumentos 

expendidos, notadamente nos juízos de 1º grau, por serem a instância na qual mais se tem 

contato com os fatos e as pessoas na busca de adequada solução para o litígio posto. Também 

são aqui examinados acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, última instância para causas 

infraconstitucionais, onde tramita maior quantidade dos feitos aqui pesquisados. Os tribunais 

estaduais que forneceram as decisões foram os do Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina.   

  A escolha das decisões, bem como das cortes que as proferiram, se deu em razão da 

quantidade da qualidade de acórdãos sobre os temas que se pesquisou, levando-se em 

consideração a sua atualidade e a dificuldade de enfrentamento. Não se trata de estudo de 

casos, que na definição de Yin (2005) se presta nas investigações de fenômenos sociais 

contemporâneos e que o pesquisador não manipula comportamentos relevantes que 

influenciem seu objeto de estudo, mas que deve lidar com uma ampla variedade de 

evidências. Cuida-se aqui de casos para estudo com reconstituição de situações problemáticas 

para fins de estudo. 

 

4.2 Abandono afetivo 

 

O ordenamento jurídico institui aos pais o dever familiar, ou seja, impõe a estes o 

dever de cuidar, educar, assistir e criar seus filhos, visando sempre ao melhor interesse da 

criança e do adolescente, no entanto, muitas vezes, essas obrigações fazem com que os laços 

afetivos sejam deixados de lado.  
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Segundo Maciel (2013, p. 179), o abandono  

 

[...] não se limita ao aspecto patrimonial da relação paterno filial. A assistência 

emocional também é uma obrigação legal dos genitores, sob o aspecto existencial, 

de acordo com a norma constitucional do art. 229, interpretada expressivamente. 

Esta norma legal engloba, além de sustento, a assistência imaterial concernente ao 

afeto, ao cuidado e ao amor. A assistência imaterial traduz-se no apoio, no cuidado, 

na participação na vida do filho e no respeito por seus direitos da personalidade 

como o direto de conviver no âmbito da família.  

 

O abandono do menor não está apenas condicionado às prerrogativas de assistência 

material e intelectual, como expostas acima. A Comissão de Direitos Humanos aprovou uma 

mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, precisamente, por via do Projeto Lei do 

Senado 700/2007, em cujo texto está a responsabilização, tanto civil quanto penal, àquele 

genitor que deixar de prestar assistência afetiva aos seus filhos. Este ficará condicionado à 

ação de destituição do Poder Familiar de acordo com o artigo 1.638, II do Código Civil de 

2002. Boschi (2005, p. 61-62) adverte para a noção de que o dever de assistência previsto na 

Constituição Federal é amplo e geral, com o auxílio econômico para a subsistência do filho a 

fim de lhe suprir todas as necessidades básicas, dentre outras: alimentação, vestuário, 

educação, assistência médica, atenção, afeto, carinho, proteção e respeito.  

Desta maneira, ainda pelo entendimento de Maciel (2013, p. 180),  

 

A desassistência imaterial ou material deve ser sempre desmotivada por meio de 

sacões. A ausência de afeto dos pais para com os filhos, caracterizada por um 

abandono prolongado, ou mesmo pela omissão periódica no dever de visitá-los ou 

de dar-lhes suporte financeiro, diferenciando-os dos demais filhos, pode ser motivo 

de indenização por dano moral, cumulada ou não com a ação de suspensão ou 

destituição do poder familiar.  

 

Infelizmente os casos de abandono efetivo concedem causa a diversas demandas 

judiciais, pois são deveres inescusáveis, além dos materiais, o de assistência moral, psíquica e 

afetiva e, quando qualquer dos genitores deixa de exercitá-los como o mais sublime sentido, 

tanto da paternidade quanto da maternidade, seria possível propor a ação de abandono afetivo. 

 

Em um caso de abandono afetivo, quando há condenação, esta se fundamenta no fato 

de não existir contribuição na vida do menor além dos alimentos que são obrigatórios, o que 

caracterizaria o dano afetivo.  

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na mesma linha, decidiu: 

 

[...] a afetividade se trata de um dever familiar, fundamental na formação do menor. 

Assim, se conclui que não se trata de mensurar os sentimentos, no caso, o amor 
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paterno, mas sim, analisar se houve o descumprimento de uma obrigação legal. 

(Acórdão n.1033619, 20150610059225APJ. Relator: Soníria Rocha Campos 

D'assunção. Julgamento: 27 jul. 2017) (DISTRITO FEDERAL, 2017, p. 1).  

 

Desta maneira, ainda sobre o dano moral pelo abandono afetivo, Madaleno preceitua 

(2017, p. 376):  

 

Além do direito ao nome paterno, o filho tem a necessidade e o direito, e o pai tem o 

dever de acolher social e afetivamente o seu rebanho, sendo esse acolhimento 

inerente ao desenvolvimento moral e psíquico de seu descendente. Recusando aos 

filhos esses caracteres indissociáveis de sua estrutura em formação, age o pai em 

injustificável ilicitude civil, e assim gera o dever de indenizar também a dor causada 

pelas carências, traumas e prejuízos morais sofridos pelo filho imotivadamente 

rejeitado pela desumana segregação do pai. 

 

Apesar de não estarem previstos na Constituição Federal de 1988, os novos modelos 

sociais de família são arrimados, especialmente, no afeto, elemento essencial para 

caracterização da família contemporânea. A doutrina e a jurisprudência já admitem a 

importância do afeto para as formações familiares, sobrepondo-se, até mesmo, sobre vínculos 

biológicos e gerando efeitos jurídicos (PEREIRA, 2014, p. 53- 54, 65).  

Na visão de Caio Mário da Silva Pereira (2014, p. 65):  

 

Pode-se destacar um anseio social à formação de relações familiares afetuosas, em 

detrimento da preponderância dos laços meramente sanguíneos e patrimoniais. Ao 

enfatizar o afeto, a família passou a ser uma entidade plural, calcada na dignidade da 

pessoa humana, embora seja, ab initio, decorrente de um laço natural marcado pela 

necessidade dos filhos de ficarem ligados aos pais até adquirirem sua independência 

e não por coerção de vontade, como no passado. Com o decorrer do tempo, cônjuges 

e companheiros se mantêm unidos pelos vínculos da solidariedade e do afeto, 

mesmo após os filhos assumirem suas independências.  

 

A sociedade perpassa nova fase. As composições familiares foram se distanciando do 

modelo único formado pela família patriarcal. A família contemporânea se pluralizou, não se 

restringindo mais, tampouco, às famílias nucleares. Hoje existem famílias recompostas, 

monoparentais, homoafetivas, dentre outras. Nas palavras de Ana Carla Harmatiuk Matos 

(2020, p. 1),  

Do ponto de vista legislativo, o advento da Constituição de 1988 inaugurou uma 

diferenciada análise jurídica das famílias brasileiras. Uma outra concepção de 

família tomou corpo no ordenamento. O casamento não é mais a base única desta 

entidade, questionando-se a ideia da família restritamente matrimonial. Isto se 

constata por não mais dever a formalidade ser o foco predominante, mas sim o afeto 

recíproco entre os membros que a compõem, redimensionando–se a valorização 

jurídica das famílias extramatrimoniais.  

 

Considerar o afeto como decorrência dos princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana, solidariedade e igualdade, é levar em consideração o carinho e amor que 

existe entre as pessoas, buscando a realização individual dos membros da família. Para Maria 
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Berenice Dias (2015, p. 52), “a afetividade é o princípio que fundamenta o Direito de Família 

na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia em face de 

considerações de caráter patrimonial ou biológico”. Na compreensão de Maria Helena Diniz 

(2012, p. 38), a afetividade é “corolário do respeito da dignidade da pessoa humana, como 

norteador das relações familiares e da solidariedade familiar”. 

O primeiro caso cuida de uma ação de indenização por danos afetivos movida por uma 

menor que foi adotada aos 06 (seis) meses de idade, no ano de 2001, e que alega ter sido 

abandonada pelos pais após a separação deles quando constituíram novos relacionamentos. O 

juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou os promovidos ao pagamento 

de indenização. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por outro lado, reformou a decisão e 

julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que não houve qualquer ato ilícito a ser 

indenizado (art. 186 do Código Civil Brasileiro), que as provas demonstraram uma 

conturbada relação entre pais e filhos e que por diversas vezes a menor fugiu de casa, ocasião 

na qual o Conselho Tutelar era avisado, e que os pais provaram documentalmente que 

custearam tratamento médico, odontológico e psicológico à autora. O Superior Tribunal de 

Justiça julgou improcedente o pedido constante no recurso e manteve a decisão proferida pelo 

Tribunal mineiro, eis o acórdão: 

 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. ABANDONO DE MENOR. DANOS MORAIS. MATÉRIA QUE 

DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO 

INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o Recurso Especial pela indicada 

violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, 

embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente 

enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma 

fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não 

há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora 

apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção 

com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão 

não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao 

julgado. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que "O dever de 

cuidado compreende o dever de sustento, guarda e educação dos filhos. Não há 

dever jurídico de cuidar afetuosamente, de modo que o abandono afetivo, se 

cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da prole, ou de prover as 

necessidades de filhos maiores e pais, em situação de vulnerabilidade, não configura 

dano moral indenizável. " (RESP 1579021/RS, Rel. Ministra Maria ISABEL 

Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 29/11/2017). 3. O 

Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos concluiu que: 

" Não houve comprovação de abandono afetivo ou material dos pais em relação à 

filha, de modo a configurar um ilícito ensejador de dano moral. ". Dessa forma, 

alterar o entendimento do acórdão recorrido sobre a não comprovação dos requisitos 

caracterizados da responsabilidade civil demandaria, necessariamente, reexame de 

fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo 

interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.286.242; Proc. 2018/0100313-0; MG; 

Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 08/10/2019; DJE 15/10/2019).   

 

https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%201022&sid=364bd7f4.2fd97da0.0.0#JD_NCPCart1022
https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%20489&sid=364bd7f4.2fd97da0.0.0#JD_NCPCart489
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Os tribunais superiores exigem, para a concessão de indenização em casos de suposto 

abandono afetivo, a comprovada demonstração de ilícito civil, e que os fatos alegados pelo 

autor ultrapassem, de maneira considerável, o que se convencionou chamar de mero dissabor. 

Os indeferimentos também se arrimam na afirmação de que os sentimentos não sejam 

mercantilizados e que não se fomentem ações movidas unicamente por interesse econômico-

financeiro.  

Do excerto do julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, abaixo transcrito, 

infere-se que, apesar da pouca frequência das visitas paternas, existia convivência entre pai e 

filha, além de ter oferecido a ela amparo financeiro. A filha alegou que o genitor nunca se 

preocupou em ter uma convivência harmoniosa, sendo omisso até em datas festivas, o que lhe 

causara um profundo sofrimento emocional.  

 

Apelação cível. Indenização por abandono afetivo. 1) gratuidade de justiça: a autora 

litigou durante todo o processo sem o benefício da gratuidade de justiça, recolheu 

todas as custas processuais e ainda realizou o preparo recursal deste apelo. Agora, 

pediu novamente o benefício, mas não trouxe qualquer nova justificativa a embasar 

o pedido de gratuidade de justiça por ela deduzido. Logo, é de rigor o indeferimento 

do benefício. 2) A indenização por abandono: a prova dos autos demonstrou 

suficientemente que, apesar da pouca frequência das visitas paternas, há convivência 

entre pai e filha, além de amparo financeiro, inexistindo, por isso, o alegado 

abandono afetivo. Por conseguinte, inexiste nos autos prova dos danos 

psicológicos alegados pela apelante, de modo que não se pode falar em 

responsabilidade civil e dever de indenizar. Negaram provimento ao apelo. 

(Apelação Cível n. 70070599824, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rui Portanova, Julgado em 01/12/2016) (RIO GRANDE DO SUL, 2016, p. 

1. Grifou-se). 

 

No seguinte julgado, do mesmo Tribunal, o filho alega que, mesmo após o exame de 

DNA, não houve um gesto de carinho sequer e, como consequência, o filho alega que sofre 

com a negligência paterna. 

 

Apelação cível. Família. Ação de investigação de paternidade cumulada com 

indenização por danos materiais e morais decorrentes do abandono afetivo. A falta 

de reconhecimento espontâneo da paternidade não configura, por si só, o abandono 

afetivo, sobretudo, havendo dúvida quanto à paternidade. O abandono afetivo 

decorre da omissão dos pais em relação aos filhos, que ocasione ato ilícito ao 

serem violados os deveres de assistência, criação e educação. É necessária a 

prova do ato, do dano experimentado pelo filho e do nexo causal entre o ilícito e 

o dano. Havendo a confirmação da paternidade apenas quando do ajuizamento da 

presente ação, não se pode reconhecer o abandono pretérito. Ademais, não há provas 

do efetivo dano suportado em decorrência do alegado abandono, ônus que competia 

ao autor. Sentença mantida. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (Apelação 

Cível Nº 70071497259, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alexandre Kreutz, Julgado em 19/10/2017) (RIO GRANDE DO SUL, 2017a, p. 1. 

Grifou-se). 
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No caso apresentado, não foi reconhecido o abandono afetivo, uma vez que, como 

bem pontuado pelo relator, 

 

No caso dos autos, não se detecta na conduta do requerido ação ou omissão que 

tenha causado danos ou sofrimento indenizável ao autor, pelo fato de que, tanto a 

genitora, quanto os avós maternos, mesmo com a presunção da paternidade do 

requerido, jamais recorreram ao Poder Judiciário para a sua investigação e, em que 

pese seja lamentável o fato de ter sido privado da companhia do pai ao longo de sua 

vida, o requerente exercendo atividade laborativa, casado, somente ingressou com o 

pedido com 34 (trinta e quatro) anos de idade. A falta de carinho, de afeto, de 

amizade ou de atenções que denotem o amor paternal não constituem, em si, a 

violação de direito algum, até porque, afeto não tem preço e valor econômico, não 

podendo restituir o valor de um abraço ou de um vínculo amoroso saudável entre pai 

e filho. 

 

Mais uma decisão da Corte gaúcha acerca da indenização por abandono afetivo, no  

caso, a criança representada pela genitora, alega que até os quatro anos de idade o pai prestou 

toda assistência moral, afetiva e material, porém, após separação dos pais, o genitor a 

abandonou. De acordo com laudos e por perícia, entretanto, fora constatado que a criança 

sofreu danos psicológicos. Assim, a condenação foi no sentido de o pai efetuar o pagamento 

de todo o tratamento psicológico para o filho. 

 

Apelação cível. Ação indenizatória. Reparação por dano moral decorrente de 

abandono afetivo de pai ao filho. Modalidade da indenização. Sentença extra petita. 

Inocorrência. O pedido principal de toda e qualquer ação de reparação de dano, 

decorrente de ato ilícito, é a condenação do imputado causador do dano a reparar o 

dano. A forma de reparação (se em dinheiro ou mediante pagamento de tratamento 

psicológico) é um provimento secundário e consequente do pedido principal, que é a 

reparação do dano. Portanto, não há nulidade na sentença que fixou a indenização no 

pagamento pelo pai/requerido de tratamento psicológico ao filho. Isso porque, com 

base na prova pericial produzida no processo, o tratamento psicológico se mostrou a 

forma mais efetiva e com maior potencial de “reparar do dano” do filho/apelante, 

decorrente do abandono afetivo paterno. Negaram Provimento. (Apelação Cível Nº 

70073425175, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 22/06/2017) (RIO GRANDE DO SUL, 2017b, p. 1). 

 

Em outro julgamento, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul posicionou-se, 

exprimindo de que não houve abandono afetivo, porém condenou o genitor ao pagamento de 

danos morais à filha, após separação do casal, visto que o pai rompeu relação com a filha, 

sendo, neste caso, razoável a indenização: 

 

Apelação cível. Abandono afetivo. Indenização por dano moral à filha. 

Descabimento. Ausência de ato ilícito ensejador da indenização. Agravo retido não 

conhecido. 1. Não é conhecido o agravo retido, por não ter sido postulada sua 

apreciação ao ensejo da apelação. 2. No direito de família, o dano moral é, em tese, 

cabível. No entanto, imprescindível que haja a configuração do ato ilícito. 3. É 

preciso distinguir duas situações possíveis. A primeira consiste em que, tendo o filho 

sido criado pelo genitor dentro de determinado padrão de afeto e cuidado, vem o 

casal a separar-se e, a partir daí, o pai se comporta como se a separação do casal 

conjugal significasse também o rompimento da relação parental (com os filhos). 
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Nesse caso, é razoável que seja esse comportamento objeto de reparação por dano 

moral, porque houve um rompimento injustificável da relação pai-filho, que antes 

era consolidada. Na segunda hipótese, que é a dos autos, jamais houve qualquer 

relação afeto e cuidado por parte do genitor, que somente veio a ser declarado tal por 

decisão judicial, no bojo de uma ação investigatória. Neste contexto, não se justifica 

a imposição de reparação moral, porque jamais existiu um laço de cuidado e afeto 

entre pai e filho. E esse laço não pode ser imposto por decisão judicial. Não 

conheceram do agravo retido. Negaram provimento ao primeiro apelo e deram-no ao 

segundo. Unânime. (Apelação cível n. 70063562151, oitava câmara cível, relator 

Luiz Felipe Brasil Santos, julg. 18/06/2015) (RIO GRANDE DO SUL, 2015, p. 1). 

 

O próximo julgado é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 

 

Apelação cível. Ação de investigação de paternidade C/C indenização por dano 

moral decorrente de abandono afetivo proposta por filha em face do genitor. 

Sentença de improcedência. Recurso da autora. Pleito de reforma da sentença ao 

argumento de fazer jus a reparação pecuniária, por ter sido negligenciada pelo 

genitor. Insubsistência. Impossibilidade de atribuir ao requerido abandono 

afetivo durante o período em que não havia sido declarada a paternidade. 

Declaração de paternidade ocorrida nestes autos, após a vida adulta da autora. 

Inexistência de obrigação legal de manter vínculo de afeição. Pretensão que 

escapa ao arbítrio do poder judiciário. Ausência de conteúdo probatório apto a 

demonstrar circunstância extraordinária que justifique a reparação pecuniária 

pretendida. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração da verba honorária, 

EX VI do art. 85, §11, do NCPC. Sobrestada, conduto, a exigibilidade por ser a 

requerente beneficiária da justiça gratuita. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC, 

Apelação Cível n. 0002867- 88.2013.8.24.0026, de Guaramirim, rel. Des. Denise 

Volpato, sexta câmara de direito civil, j. 15-08-2017) (SANTA CATARINA, 2017b, 

p. 1. Grifou-se). 

 

No caso exposto, foi sugestionada investigação de paternidade, concomitante ao 

pedido de indenização por dano moral decorrente do abandono afetivo. A declaração foi feita 

quando a filha já era adulta, e inexiste obrigação legal de manter vínculo de afeição, pretensão 

que escapa ao arbítrio do Poder Judiciário. Na seguinte decisão, de outubro de 2017, mais 

uma vez, fora ponderado o abandono afetivo, onde foi pontuado pelo relator  a seguinte 

constatação: “ao Poder Judiciário não é dada a incumbência de tutelar o afeto ou desafeto”, ou 

seja, o afeto é cultivado pela convivência, zelar, cuidar do outro. 

 

Apelação cível. Ação de alimentos e indenização por danos morais. Sentença de 

improcedência. Insurgência do autor. 1 - Alimentos. Demandante maior de idade (25 

anos). Maioridade civil que, por si só, não afasta a obrigação alimentar. 

Possibilidade com esteio não no poder familiar, mas na relação de parentesco, se 

evidenciada a necessidade. Prova dos autos que indica que o demandante frequenta 

curso superior e, apesar de trabalhar, aufere baixa renda. Dever do réu de auxiliar 

seu filho, dentro de suas possibilidades financeiras. Alimentos devidos. Sentença 

reformada neste ponto. “Conforme jurisprudência consolidada, a maioridade civil do 

alimentando não extingue a obrigação de prestar alimentos quando comprovada a 

frequência em curso superior, por força do entendimento segundo o qual o dever 

parental de cuidar dos filhos abrange a oportunização de adequada formação 

profissional.” (TJSC, apelação cível n.0301575-08.2014.8.24.0075, de Tubarão, rel. 

Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, j. 17-11-2016). 2 - Pleito de indenização por 

abandono afetivo. Ao poder judiciário não é dada a incumbência de tutelar o 

amor ou o desafeto, numa espécie de jurisdicionalização dos sentimentos, que 
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são incontroláveis pela sua própria essência. A afeição compulsória, forjada 

pelo receio da responsabilização pecuniária, é tão ou mais funesta do que a 

própria ausência de afeto. Responsabilizar, mediante indenização pecuniária a 

ausência de sentimentos, é incentivar a insinceridade do amor, conspirando 

para o nascimento de relações familiares assentadas sob os pilares do 

fingimento, o que não se coaduna com a moral, a ética e o direito. Ato ilícito não 

caracterizado. Inexistência da obrigação de indenizar. Precedentes desta corte e do 

STJ. Improcedência mantida. Amor existe ou não existe e, em não existindo, pode 

até vir a ser cultivado com atitudes de aproximação, jamais sob ameaça de punição. 

A construção de laços afetivos mediante coação pecuniária é de todo temerária, 

ressumbrando bizarro imaginar pais que não nutrem afeto algum pela prole, 

fingirem, de um instante para outro, aquilo que são incapazes de sentir 

genuinamente, apenas pelo temor de virem a ser condenados a indenizar o que 

desditosamente já está consumado. Quantos filhos seriam obrigados a compartilhar a 

presença nociva de alguns pais por força dessa imposição jurisdicional? Guarda 

alguma razoabilidade imaginar benefícios para o filho quando sua relação com o pai 

é construída sobre alicerces falsos? Quanto de humanidade realmente restaria de um 

afeto legalmente conduzido? Em muitos casos, seria ainda de indagar: quantos filhos 

seriam efetivamente beneficiados pela monetarização do afeto? Para o pai ausente, 

cujo coração não aflorou para o amor aos filhos, a punição maior está nos dramas da 

sua própria consciência. É preciso, todavia, saber distinguir a ausência de afeição 

com a repugnância acintosa. Por isso, em casos excepcionais, onde a falta de afeto 

criou espaço para um sentimento de desprezo acintoso, de menos cabamento 

explícito, público e constrangedor, não se descarta a possibilidade do filho pleitear a 

reparação pelo dano anímico experimentado, porque nesse caso, ao invés da 

inexistência de amor, não nascido espontaneamente, há uma vontade deliberada e 

consciente de repugnar a prole não desejada. 3 - ônus de sucumbência. 

Redistribuição. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC, apelação cível n. 

0003656-73.2012.8.24.0042, de Maravilha, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, 

primeira câmara de direito civil, j. 19-10-2017) (SANTA CATARINA, 2017c, p. 1.  

Grifou-se). 

 

No próximo julgado, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a criança, 

representada pela mãe, ajuizou ação contra um casal, buscando indenização pelo fato de ter 

convivido durante 7 (sete) anos com as partes. Nos autos da questão, entretanto, ficou 

comprovado que o casal prestou um ato de solidariedade em relação ao seu autor e que, em 

nenhum momento houve ruptura na relação com a mãe. Assim, pois, não sobrou configurado 

o abandono afetivo. Veja-se: 

 

Apelação cível. Ação de indenização. Preliminar de cerceamento de defesa e de 

nulidade da audiência de instrução rejeitadas. Mérito. Abandono afetivo não 

comprovado. Dano moral não configurado. Sentença confirmada. 1) Não há 

cerceamento de defesa se a prova pretendida se mostra despicienda para a solução da 

demanda. 2) O Parágrafo único do artigo 365 do Novo CPC possibilita ao julgador a 

interrupção da audiência de instrução, em casos excepcionais, com designação de 

nova data para prosseguimento dos atos instrutórios. 3) Não havendo comprovação 

dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a 

culpa do agente e o nexo de causalidade, a parte não fará jus ao recebimento de 

indenização por dano moral. (AC n. 1.0521.12.016425- 1/002, 11ª Camara Cível, 

julg. 02/08/2017. Des. Rel.Marcos Lincoln) (MINAS GERAIS, 2017a, p. 1. Grifou-

se.). 
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Na seguinte decisão, o abandono afetivo não ficou comprovado, pois os pais estavam 

separados, e, mesmo morando em outra localidade, o pai realizava visitas à filha, que era 

portadora de síndrome de Down, porém, por trabalhar em escala de revezamento, um vínculo 

mais próximo foi dificultado. Assim tem-se:  

 

Apelação cível - ação indenizatória - dano moral – abandono afetivo não 

comprovado - recurso não provido. - Segundo a jurisprudência pátria, para a 

comprovação do dano moral decorrente do abando afetivo, torna-se imprescindível a 

comprovação de que um dos genitores, ainda que esteja contribuindo materialmente 

com as despesas do filho, não lhe dedique a atenção e o afeto necessários ao seu 

desenvolvimento moral e psicológico, causando-lhe sofrimento considerável, que 

venha a repercutir, inclusive, em sua vivência social. (AC n. 10362.13.007326-

9/001, 11ª Câmara Cível, julg.03/05/2017. Des.Rel. Alexandre Santiago) (MINAS 

GERAIS, 2017b, p. 1.Grifou-se). 

 

Também o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema em sede de recurso, assim 

decidiu: 

 

Civil e processual civil. Família. Abandono afetivo. Compensação por dano moral. 

Possibilidade. 1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à 

responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar no Direito de 

Família. 2. O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento 

jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos que 

manifestam suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da CF/88. 3. 

Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se 

reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque o non 

facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de 

criação, educação e companhia - de cuidado – importa em vulneração da imposição 

legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação por danos morais 

por abandono psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a 

possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe 

um núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da 

lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma 

adequada formação psicológica e inserção social. 5. A caracterização do abandono 

afetivo, a existência de excludentes ou, ainda, fatores atenuantes - por demandarem 

revolvimento de matéria fática - não podem ser objeto de reavaliação na estreita via 

do recurso especial. 6. A alteração do valor fixado a título de compensação por 

danos morais é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia 

estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 7. Recurso 

especial parcialmente provido. (REsp. 1159242/SP. STJ 3ª Turma. Rel (a) 

Min.Nancy Andrigui, julg. 24/04/12) (BRASIL, 2012b, p. 1). 

 

A relatora, ministra Nancy Andrigui, enfatiza o cuidado como valor jurídico e que, ao 

pai, cumpre o dever de criação e educação. Comprovado que o dever de cuidar não foi 

cumprido, surge a possibilidade de pleitear compensação por danos morais e por abandono 

psicológico. 

Desta maneira, percebe-se que, dentre os julgados colacionados, tanto nos anos de 

2015, 2016 e 2017, a situação do abandono afetivo foi detalhadamente examinada, mesmo em 

situações diversas, exemplo, a Apelação Cível n. 70073425175, de junho de 2017, do 
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Tribunal de Justiça do Rio Grade do Sul, onde fora decidido pela perícia no processo, que a 

melhor maneira de condenação seria o pai realizar o pagamento do tratamento psicológico 

feito pelo filho, uma vez que restou comprovado o fato de a criança haver sofrido abalo 

psicológico decorrente do abandono. 

Apesar, entretanto, de a REsp n. 1159242 do ano de 2012, de relatoria da ministra 

Nancy Andrigui, alegar que há possibilidade de ocorrência de dano moral por abandono 

afetivo, como bem exposto em seu voto sob argumento de que “amar é faculdade, cuidar é 

dever”, os tribunais ainda estão agindo com cautela e, em sua maioria não acusando 

procedência aos pedidos de indenização por abandono afetivo. 

Como se vê em tese, é possível se pleitear e ver concedida indenização com base em 

abandono afetivo. O Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), no seu enunciado 

nº 08, diz: “o abandono afetivo pode gerar direito à reparação pelo dano causado”. O Superior 

Tribunal de Justiça, em parte, comunga de tal entendimento, mas o condiciona à prática de um 

ilícito. Assim, o filho afetivamente abandonado só teria direito à indenização nos casos de os 

pais não cumprirem os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos. A indenização seria 

de natureza excepcional. 

A matéria não é fácil e envolve bem mais condicionantes do que quer apresentar o 

STJ. De início, logo se percebe a moral adentrando o Direito. E, também e principalmente, até 

que ponto se tem um direito ao amor e se o não revelar ou sentir amor dos pais fere a 

dignidade humana? 

Existem entidades familiares não previstas na legislação, mas que refletem o 

significado de família, buscando sempre a felicidade e realização particular das pessoas. 

Sobre o afeto, Dias (2015, p. 63) comenta:  

 

O afeto não é fruto da biologia. Os laços de afeto e de solidariedade derivam da 

convivência familiar, não do sangue. Assim, a posse de estado de filho nada mais é 

do que o reconhecimento jurídico do afeto, com o claro objetivo de garantir a 

felicidade, como um direito a ser alcançado [...]. A comunhão de afeto é 

incompatível com o modelo único, matrimonializado, da família.  

 

As relações assentadas no afeto, em decorrência da evolução das relações sociais e das 

funções da família, já são reconhecidas e primam pela felicidade de seus membros. Destaque-

se o fato de que o reconhecimento das uniões estáveis como entidades familiares com 

proteção jurídica significou que a afetividade tem valor jurídico.  

Uma análise dos fatos narrados levando em consideração os princípios do Pensamento 

Complexo que abordaria não somente as partes, mas todo o ambiente no qual os fatos se 
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desenvolveram (princípios sistêmico e hologramático), uma visão de causas e efeitos se 

sobrepondo (princípios dos círculos retroativos e recursivos).  O abandono afetivo – ou o que 

sociedade atual intitula como direito a afetividade – vem sendo tratado pela perspectiva 

originalmente encontrada num direito natural, ou seja, os filhos têm o direito de ser tratados 

com amor e carinho pelos pais. Em existindo relações de afetividade, não raro, em face dos 

conflitos familiares, os filhos se veem afastados do convívio direito com os pais, seja por 

motivo de separação deles, por alguma desavença entre os pais, quando, por decisão 

unilateral, criam um rompimento brusco e indesejável para a melhor formação da criança. 

Quando tal fato acontece, vê-se que o reconhecimento do direito à convivência familiar é 

rompido, o que é suscetível de ocasionar uma lacuna muito grande na qualidade do 

desenvolvimento físico e, principalmente, psicológico da criança na fase adulta. 

Ninguém é obrigado a amar outrem, porém, nas relações paterno/filiais, não existe a 

possibilidade de não querer, pois como pai/mãe, há os deveres inerentes e, justamente com o 

descumprimento destes, como falta de atenção, cuidado, dentre outros, é o que enseja o 

abandono afetivo. O abandono é uma violação a um direito básico, qual seja, o da dignidade 

da pessoa, e, decerto, os efeitos desse abandono serão notados na fase adulta. A criança é 

capaz de exibir problemas com relacionamentos, amizades, insegurança, dentre tantos outros, 

quando adulto. Por isso, as consequências sofridas por um filho quando abandonado serão 

complexas e, não tem dinheiro que possa pagar, de maneira direta, a sensação do abandono.  

Sob a óptica do Pensamento Complexo, o abandono afetivo conforma uma situação 

que, se for adequadamente manejada, produz uma nova organização, na qual se aprende a 

multidimensionalidade do viver familiar protagonizado mesmo com as adversidades 

enfrentadas, trabalhando com sua diversidade e antagonismos, sem desconsiderar a 

individualidade de cada membro (SILVA; LUNARDI, 2006). 

Deste modo, a família passa a ter capacidade de unir aquilo que deveria ser excluído, 

como conflito e harmonia, paz e a violência, amor e desamor, abandono e afetividade. Logo, o 

abandono afetivo é uma maneira de convivência antagônica e simultânea, demonstrando que a 

complexidade está onde não se vencem as contradições – circunstâncias do dia a dia familiar. 

 

4.3 Reconhecimento de união estável após a morte 

 

A discriminação aos direitos sucessórios de cônjuge e sobrevivente fere o defendido 

pelo Texto Constitucional em seu artigo 226, parágrafo 3º, ao expressar que, “para efeito de 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável como entidade familiar, devendo a lei 
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facilitar sua conversão em casamento” (BRASIL, 1988, p. 1), ou seja, é vedada diferenciação 

entre famílias constituídas de fato e as formadas pelo casamento, merecendo ambas as 

mesmas proteções e garantias do Estado. Além do artigo 226 da Carta Magna, o dispositivo 

do Código Civil também fere os artigos 102, inciso III, alínea a e artigo5º, inciso I da 

Constituição Federal. 

Para muitos doutrinadores, dentre eles Maria Berenice Dias (2016), as distinções são 

de escancarada inconstitucionalidade. No mesmo entendimento, Carlos Roberto Gonçalves 

(2013, p. 640) leciona que  

 

A nova disciplina dos direitos sucessórios dos companheiros é considerada pela 

doutrina um evidente retrocesso no sistema protetivo da união estável, pois no 

regime da Lei n. 8.971/94 o companheiro recebia toda a herança na falta de 

descendentes ou ascendentes. No sistema do aludido art. 1.790, todavia, só receberá 

a totalidade dos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável se não 

houver nenhum parente, descendente, ascendente ou colateral até o quarto grau. Se 

houver, concorrerá com eles, recebendo apenas um terço da herança se concorrer 

com ascendentes e colaterais. 

 

É vedado ao legislador suprimir e reduzir direito positivado pela sociedade e 

materializado em âmbito legislativo. Haja vista que a vedação ao retrocesso dos direitos 

sociais consiste em um princípio fundamental que rege o Direito de Família, e estando 

correlato aos Princípios do Estado Democrático de Direito, da Dignidade da Pessoa Humana, 

da Máxima Efetividade das Normas Constitucionais e da Segurança Jurídica, são defesas ao 

legislador. Tal confronto com o Texto Constitucional é averiguado por Maria Berenice Dias 

(2016, p.73) ao tratar da supressão trazida pelo Novo Código ao direito anteriormente 

adquirido pelas Leis 8.971/94 e 9.278/96:  

 

Diante da equiparação entre casamento e união estável levada a efeito pela 

Constituição e pela própria sociedade, não pode a lei limitar direitos consagrados em 

sede constitucional e que já estavam assegurados na legislação pretérita. Tal postura 

afronta um dos princípios fundamentais que rege o direito das famílias, que veda o 

retrocesso social. [...] nenhum texto proveniente do constituinte originário pode 

sofrer retrocesso que lhe dê alcance jurídico social inferior ao que tinha 

originariamente, proporcionando retrocesso ao estado pré-constituinte. O legislador 

precisa ser fiel ao tratamento isonômico garantido na Constituição, não podendo 

estabelecer diferenciações ou revelar preferências.  

 

Pelo fato de a Constituição vedar a diferenciação entre famílias, sejam elas 

constituídas pelo instituto do casamento ou união estável, pois possuem aspectos idênticos de 

vínculos de afeto, solidariedade e respeito, que são vínculos norteadores da sucessão legítima, 

é notória a incidência de inconstitucionalidade sobre o artigo 1.790 do CC/2002 ao cuidar de 

maneira diferente da sucessão legítima do companheiro em relação ao cônjuge. 
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Essa discriminação entre cônjuge e companheiro dá possibilidade para que a fração 

sucessória do cônjuge acabe sendo maior do que a do convivente, gerando tratamento 

privilegiado de um em detrimento do outro. 

O Recurso de número 878.694/MG julgado pelo Supremo Tribunal Federal é atinente 

ao caso de repercussão geral, haja vista sua relevância social e jurídica que ultrapassa os 

direitos subjetivos à causa, onde ocorre o embate de normas constitucionais e de leis 

infraconstitucionais. Em questão o artigo 1.790 da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

mais conhecida como Código Civil de 2002. 

No caso concreto, a recorrente viveu em união estável dentro do regime da comunhão 

parcial de bens por cerca de 9 (nove) anos até a morte de seu companheiro, sem que ele 

tivesse deixado testamento. Ele não possuía ascendentes ou descentes, somente três irmãos. 

Em primeira instância, foi reconhecido o direito da companheira como a herdeira 

única, utilizando-se do mesmo tratamento dado ao casamento (regra do art. 1.829 CC/2002, 

em virtude de o falecido não ter deixado testamento ou possuir descendentes e ascendentes.  

Nessas circunstâncias, os três irmãos do de cujus (parentes colaterais) interpuseram 

apelação ao TJ-MG contra a decisão de primeira instância. No Segundo grau, o Tribunal 

decidiu pela aplicabilidade do art. 1.790, inciso II do Código Civil de 2002 aos direitos 

sucessórios do cônjuge e não pelo tratamento igual ao do casamento, pois alega que este 

tratamento diferenciado não é inconstitucional, pois, mesmo que a união estável detenha 

proteção estatal, ela não será jamais equiparada ao casamento.  

O direito sucessório do companheiro é definido assim pelo artigo 1.790: 

 

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, 

quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas 

condições seguintes:(Vide Recurso Extraordinário nº 646.721). (Vide Recurso 

Extraordinário nº 878.694) 

I -Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei 

for atribuída ao filho; 

II -Se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do 

que couber a cada um daqueles; 

III -se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; 

IV -Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. 

(BRASIL, 2002, p. 1). 

 

Como expresso anteriormente, não foi aplicado tratamento equiparado ao casamento, 

sendo deferido apenas 1/3 da herança à companheira, em título de meação. Limitado o direito 

sucessório da recorrente a um terço dos bens adquiridos de forma onerosa, na vigência da 

união estável, e excluídos da herança os bens particulares do companheiro falecido, onde a 

recorrente interpôs recurso extraordinário pleiteando a inconstitucionalidade do artigo 1.790 



 99 

por prever tratamento diferenciado e discriminatório à companheira em relação à mulher 

casada.  

Aduz a recorrente, no mencionado recurso, que tal discriminação é uma violação à 

dignidade da pessoa humana, por permitir a concorrência dela com parentes distantes do 

convivente falecido e que o artigo é inconstitucional por ter tratamento diferenciado entre 

cônjuge e companheiro. Também requer a aplicação do artigo 1.829, também do Código 

Civil, para que siga o disposto pelo artigo 226 da Constituição Federal. 

Vale destacar que o artigo 226 da CF não legitima a hierarquização entre famílias 

devido suas origens, sendo todas merecedoras de proteção estatal e dignidade no mesmo nível 

de equidade. Ao ser distribuído o recurso, coube ao ministro Luiz Roberto Barroso a relatoria 

do recurso, que teve repercussão geral reconhecida. 

 

Ementa: direito das sucessões. Recurso extraordinário. Dispositivos do código civil 

que preveem direitos distintos ao cônjuge e ao companheiro. Atribuição de 

repercussão geral. 

1. Possui caráter constitucional a controvérsia acerca da validade do art. 1.790 do 

Código Civil, que prevê ao companheiro direitos sucessórios distintos daqueles 

outorgados ao cônjuge pelo art. 1.829 do mesmo Código. 

2. Questão de relevância social e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da 

causa. 

3. Repercussão geral reconhecida (BRASIL, 2015, p. 1). 

 

A Procuradoria-Geral da República requereu parecer defendendo a constitucionalidade 

do artigo, alegando que este não fere princípios constitucionais, que os institutos do 

casamento e união estável são diferentes e que cada um possui características. Ainda aduziu 

em seu parecer que não há hierarquização e sim tratamento desigual em virtude da livre 

escolha dos envolvidos, que optaram por modelo familiar diverso do casamento, devendo 

acatar as repercussões causadas por esta decisão. 

Após o parecer, o Instituto Brasileiro de Família –IBDFAM, o Instituto dos 

Advogados Brasileiros –IAB e a Associação de Direito de Família e das Sucessões –ADFAS 

ingressaram no recurso, por meio de petições, todos na qualidade de amicus curiae. O 

ingresso foi admitido pelo relator, min. Barroso. Os três institutos se posicionaram de maneira  

favorável à inconstitucionalidade do artigo. 

A ADFAS e do IBDFAM sustentaram a inconstitucionalidade do artigo por força do 

princípio da vedação ao retrocesso, haja vista que as leis 9.278/96 e 8.971/94 previam ao 

companheiro direitos sucessórios que se assemelhavam aos previstos ao cônjuge no Código 

Civil vigente à época, mas que, com o Código Civil de 2002, foram suprimidos. Foram 

também levantados direitos previstos pela Lei Máxima, como a equiparação entre entidades 
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familiares, ferida pela norma trazida pelo novo Código Civil quanto à discriminação dos 

direitos sucessórios, e o direito fundamental à herança.  

As representantes dos institutos também foram enfáticas ao tratar das diferenças entre 

casamento e união estável, informando que esta se encontra somente na estrutura dos 

institutos, mas que estes possuem a mesma função, a constituição de família e que em função 

disso deveria se ter a equiparação dos institutos. Com isto foi ressaltado que, com a 

equiparação, seria sanado o problema sobre a vocação hereditária. Ouvidos os atrium 

amicis,foi exposto o voto do relator, conforme é demonstrado mais à frente. 

Consoante proferido em acórdão no segundo grau foi reformada a decisão que dava à 

companheira os mesmos direitos sucessórios do cônjuge. O magistrado de segundo grau 

pontuou que o artigo 1.790 teria respaldo constitucional para sua aplicação, haja vista que não 

há impedimentos para que normas infraconstitucionais disciplinem sobre direito sucessório.  

O embasamento utilizado frisava a discriminação entre os institutos do casamento e da 

união estável, precisamente quanto aos direitos do companheiro e do cônjuge. Com este 

embasamento, foi decidido que caberia à companheira supérstite somente o direito a 1/3 dos 

bens adquiridos onerosamente, enquanto os não adquiridos de maneira onerosa e/ou 

particulares caberiam aos três irmãos do de cujus. 

Em razão da reforma, a companheira supérstite, assistida pela sua defesa, interpôs 

recurso extraordinário, tendo como argumento a não diferenciação das famílias constituídas 

por união estável e por casamento, que a Carta Magna traz em seu artigo 226, o que dá 

proteção e garantia do Estado do mesmo modo às famílias constituídas por via das mais 

distintas modalidades. 

No julgamento do recurso, o então relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, fez 

análise da evolução jurídica do conceito de família, sua função e continuidade patrimonial, ao 

dispor sobre a evolução da sociedade brasileira e o surgimento dos variados núcleos 

familiares não constituídos por meio do casamento, mas que, mesmo assim, possuíam vínculo 

afetivo e projeto de vida em comum.  

Neste ponto, ele se referia às famílias formadas por união estável, união homoafetiva, 

monoparentais, pluriparentais e anaparentais. Em virtude, entretanto, de o conceito de família 

anteriormente estar intrinsecamente ligado à religião, sua única maneira de constituição aceita 

era a ocorrente por meio de matrimônio. Com isto aquelas entidades familiares não eram 

reconhecidas juridicamente pelo ordenamento patrial. 

Isto mudou empós promulgada a Constituição Federal de 1988, que trouxe 

proximidade entre o conceito social e o jurídico de família, ao incluir no seu texto entidades 
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familiares diferentes das constituídas pelo casamento, dando a estas o tratamento de família 

legítima, conforme destaca Barroso em parte de seu voto: 

 

A Constituição de 1988, em seu artigo 226, caput, dispõe, genericamente, que “a 

família, base da sociedade civil, terá especial proteção do Estado”. Nos parágrafos 

seguintes, o texto constitucional confere previsão expressa a três categorias de 

organização familiar: o casamento (§§ 2o e 3o), a união estável (§ 3o) e a família 

monoparental (§ 4o), nos seguintes termos: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 1o O casamento e civil e gratuita a celebração. 

§ 2o O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

§ 3o Para efeito da proteção do Estado, e reconhecida a união estável entre o homem 

e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento. 

§ 4o Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes (BRASIL, 2017a, p. 13). 

 

Com a expansão do conceito de família, igualando aquelas de variadas origens às 

formadas pelo casamento, seria também expandida a proteção jurídica. A igualdade de 

direitos, no entanto, conferida pelo legislador não impediu que o Código Civil de 2002 

tratasse diferenciadamente cônjuge e companheiro. Leis como a 8971/94 e a 9278/96, que 

colocavam em posição de equidade companheiro e cônjuge, foram suprimidas quando o novo 

Código Civil entrou em vigor, passando a ser aplicado o artigo 1.790 para o regime de 

sucessão na união estável, como explicitou o ministro Luís Roberto Barroso: 

 

Apesar de não reconhecer qualquer diferença entre as entidades familiares para fins 

de proteção estatal, a parte final do § 3º do art. 226 da CF/1988 estipula que a lei 

deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Está implícita nesta 

cláusula a possibilidade de o legislador infraconstitucional traçar contornos distintos 

para as duas entidades familiares. Afinal, se a lei deve facilitar a conversão de uma 

em outra, pressupõe-se que ambas são figuras juridicamente (e não apenas 

socialmente) distintas. Essa é uma primeira constatação importante que decorre do 

sistema constitucional: o legislador pode atribuir regimes jurídicos diversos ao 

casamento e à união estável. Todavia, como será detalhado adiante, a partir da 

interpretação conjunta de diversos dispositivos da Constituição de 1988, que trazem 

a noção de funcionalização da família, alcança-se uma segunda constatação 

importante: só será legítima a diferenciação de regimes entre casamento e união 

estável se não implicar hierarquização de uma entidade familiar em relação à 

outra, desigualando o nível de proteção estatal conferido aos indivíduos 

(BRASIL, 2017a, p. 16). 

 

Em defesa do direito anteriormente adquirido pelo companheiro, foi arguido o 

Princípio da Proibição do Retrocesso Social, que faz menção aos Princípios da Segurança 

Jurídica e da Dignidade da Pessoa Humana. Ele tem por função o impedimento de que 

direitos já concedidos sejam alvos de supressão e reduzidos ou até removidos pelo Estado. 
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Para Veloso (2010, p. 180), a norma trazida pelo Código Civil de 2002 significa uma 

involução e afronta ao princípio anteriormente mencionado, pois, em vez de motivar a 

especial proteção à família, surripiou direitos e vantagens legítimos. 

Conforme se manifesta Junior Dantas (2007, p. 186), não é possível a diferenciação da 

devida proteção adequada às famílias e seus efeitos. O autor afirma ser possível somente a 

diferenciação dos contornos dos institutos para que haja adoção à conversão da união estável 

em casamento, mas que o estabelecido pela norma não segue o disposto pela Carta Magna ao 

hierarquizar os institutos, já que a diferença resultada pelo texto legal infraconstitucional não 

coincide com a proteção dada pela Lei Maior. 

O texto do já citado artigo 1.790 aduz hierarquização entre as entidades familiares, o 

que é veementemente vedado pelo Texto Constitucional e viola princípios constitucionais 

como o da Dignidade da Pessoa Humana, e também expôs o relator em seu voto pela 

inconstitucionalidade do artigo: 

 

Além de estabelecer uma inconstitucional hierarquização entre entidades familiares, 

o art. 1.790 do CC/2002 também viola o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Como já defendi em trabalho doutrinário, a dignidade humana identifica (1) o valor 

intrínseco de todos os seres humanos, assim como (2) a autonomia de cada 

indivíduo, (3) limitada por algumas restrições legítimas impostas a ela em nome de 

valores sociais ou interesses estatais (valor comunitário)25. No caso da previsão de 

um regime sucessório diverso ao cônjuge e ao companheiro, há afronta tanto à 

dignidade na vertente do valor intrínseco, quanto à dignidade na vertente da 

autonomia, sem que haja qualquer valor social ou interesse estatal legítimo nessas 

limitações. (BRASIL, 2017a, p. 16). 

 

Para o relator da ação, contudo, o posicionamento de que a lei prevê os contornos 

como meio de induzir à conversão da união estável em casamento implica a valorização da 

família estabelecida mediante o casamento, constituindo novamente um sistema hierárquico 

contrário aos princípios constitucionais. 

Na maneira de ver de Hironaka (2016, p. 140), é inconcebível a proteção dada pelo 

legislador ao parente distante, colocando-o em lugar privilegiado na ordem, em posição 

prejudicial ao companheiro supérstite, diferentemente do artigo 1.829, onde o cônjuge é 

herdeiro necessário. A autora ainda aponta que, pelo fato de o companheiro já cumprir a 

mesma função do cônjuge e que a Constituição Federal prevê equidade de direitos entre as 

famílias, deveria o convivente supérstite também gozar dos mesmos direitos que o cônjuge. 

Neste sentido, defendeu Cristiano Pereira Moraes Garcia (2005, p. 138), ao afirmar que a 

redação do art. 1.790 do CC/02 é “confusa e de pouca técnica legislativa”, pois o 

companheiro sobrevivente configura como herdeiro do falecido na vigência da união e que, 
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sendo herdeiro, deveria estar incluído na mesma ordem de vocação hereditária prevista ao 

cônjuge: a do artigo 1.829 do Código Civil. 

 

A redação do artigo 1.790 do atual Código Civil se mostra confusa e de pouca 

técnica legislativa. O companheiro sobrevivente é herdeiro do companheiro falecido 

durante a união estável. Ora, se é herdeiro, deveria estar ele incluído na nova ordem 

de vocação hereditária, mais precisamente no artigo 1.829 do novo Código Civil. 

(GARCIA, 2005, p. 138). 

 

Como a legislação deve seguir as mudanças da sociedade e a Carta Magna prevê 

proteção estatal às entidades familiares, defende Benedicto Gonçalves Patrão (2017, p. 106) o 

argumento de que há séria agressão aos princípios básicos do ordenamento brasileiro, quando 

se dispõe ao regime de sucessão legítima das uniões estáveis tratamento e modo diversos do 

regime geral, previsto no artigo 1.829 do mesmo diploma legal. 

Por fim, o ministro Luís Roberto Barroso entendeu pela inconstitucionalidade do 

artigo, ao concluir que, no sistema constitucional vigente, a distinção de regimes sucessórios 

entre cônjuges e companheiros trazidos pelo art. 1.790 é inconstitucional, pois prevê a 

inferioridade da união estável ao se reconhecer a concorrência sucessória com os parentes 

colaterais e hierarquização entre os institutos. O relator ainda afirmou que, em ambos os 

institutos, cabe a aplicação do regime sucessório estabelecido pelo artigo 1.829 do Código 

Civil de 2002, conforme demonstra seu voto: 

 

No entanto, como se demonstrou anteriormente, a redação do art. 1.790 do CC/2002 

não encontra amparo na Constituição de 1988. Trata-se de norma discriminatória e 

anacrônica, que busca hierarquizar entidades familiares de diferentes tipos, em 

violação à igualdade entre as famílias e aos princípios da dignidade da pessoa 

humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação ao 

retrocesso. No caso dos autos, tal dispositivo produz como resultado a redução da 

proteção sucessória da companheira unicamente em razão da não conversão de sua 

união em casamento. Consequentemente, a decisão recorrida (assim como qualquer 

decisão que se fundamente na regra do art. 1.790 do CC/2002) merece reparo.  

66. É preciso, no entanto, esclarecer qual regramento é aplicável para reger a 

sucessão dos companheiros, tendo em vista a exclusão do art. 1.790 do mundo 

jurídico. Nesse ponto, duas alternativas poderiam ser aventadas. A primeira delas 

parte da ideia de que, retirada a validade da norma pela declaração de sua 

inconstitucionalidade, as relações jurídicas devem ser regidas pela norma 

anteriormente existente, que supostamente havia sido retirada do ordenamento pela 

norma declarada inválida. Na presente hipótese, isso significaria restabelecer a 

validade do regime estabelecido pelas Leis nº 8.971/1994 e 9.278/1996. Já a segunda 

alternativa se funda na concepção de que se deve garantir regimes sucessórios iguais 

a cônjuges e companheiros, de modo a não promover uma diferenciação ilegítima 

dessas duas formas de constituição familiar. Como resultado, no caso, o regime 

estabelecido pelo próprio CC/2002 para os cônjuges seria estendido aos 

companheiros. (BRASIL, 2017a, p. 16). 

 

Acompanharam o relator, em seu voto pela inconstitucionalidade do artigo, os 

ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Celso de Mello, Teori Zavascki, Cármen Lúcia e Luiz 
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Fux. O recurso teve seu julgamento de mérito com repercussão geral no dia 10 de maio de 

2017, conforme segue: 

 

Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 809 da repercussão geral, por maioria e nos 

termos do voto do Ministro Relator, deu provimento ao recurso, para reconhecer de 

forma incidental a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 e declarar o 

direito da recorrente a participar da herança de seu companheiro em conformidade 

com o regime jurídico estabelecido no art. 1.829 do Código Civil de 2002, vencidos 

os Ministros Dias Toffoli, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, que votaram 

negando provimento ao recurso. Em seguida, o Tribunal, vencido o Ministro Marco 

Aurélio, fixou tese nos seguintes termos: “É inconstitucional a distinção de regimes 

sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, 

devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, 

o regime do art. 1.829 do CC/2002”. Ausentes, justificadamente, os Ministros Dias 

Toffoli e Celso de Mello, que votaram em assentada anterior, e, neste julgamento, o 

Ministro Luiz Fux, que votou em assentada anterior, e o Ministro Gilmar Mendes. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki, 

que votara em assentada anterior. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. 

Plenário, 10.5.2017.(BRASIL. 809 -Validade de dispositivos do Código Civil que 

atribuem direitos sucessórios distintos ao cônjuge e ao companheiro. (BRASIL, 

2017a, p. 16). 

 

Além da inconstitucionalidade do art. 1.790, os votos também foram a favor da 

aplicação do artigo 1.829 aos conviventes, para que estes tenham igualdade de direitos 

sucessórios aos cônjuges, pois o então relator, min. L. R. Barroso, consignou em seu voto a 

ideação de que este regime seria o melhor aplicável, tanto ao casamento como à união estável, 

conforme análise que segue. 

Este recurso tem como origem a partilha de bens oriunda da morte de um dos 

companheiros de uma união homoafetiva, julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul em agravo de instrumento. Nele se discutiam os direitos do cônjuge supérstite diante da 

existência de ascendente (mãe) do falecido. O casal havia convivido pública e 

ininterruptamente por 40 anos. O Egrégio desproveu o agravo e manteve decisão que 

concedeu ao companheiro sobrevivente 1/3 da herança, conforme dispõe o inciso III do artigo 

1790. 

Interpostos embargos pelo companheiro, diante da decisão, este também foi 

desprovido. Assim foi interposto o extraordinário, onde o recorrente sustenta ofensa ao 

Princípio da Dignidade Humana e à proteção e equidade trazida pela Constituição Federal às 

famílias. Ainda foi arguido o fato de que a legislação infraconstitucional não trata sobre a 

possibilidade de casamento homoafetivo, o que afeta a liberdade de escolha do formato de 

constituição familiar e seus efeitos patrimoniais. 

Com base na proteção trazida pela Lei Magna, defendeu a aplicação do artigo 1.837 do 

Código Civil, que prevê os direitos sucessórios do cônjuge, tendo em vista que o expresso 
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pelo art. 1.790 traz tratamento diferenciado e prejudicial ao companheiro quando comparado 

aos direitos de sucessão de cônjuge supérstite 

A repercussão geral foi concedida ante a importância da questão sob os pontos de vista 

social, econômico, político e jurídico. Afirmou-se necessário tratamento sem distinção ou 

discriminação a casais homossexuais e foi ressaltada a possibilidade de tal situação se refletir 

em inúmeros outros casos. 

Em sua decisão, o relator, ministro Marco Aurélio, votou pelo desprovimento do 

recurso e constitucionalidade do artigo 1.790, afirmando que cônjuge e companheiro possuem 

tratamento diferenciado no plano sucessório, pelo fato de a constituição familiar não ser a 

mesma. Teve como base o inciso III no artigo 226, que legisla sobre a facilitação de 

conversão da união estável em casamento. 

 

É temerário igualizar os regimes familiares a repercutir nas relações sociais 

desconsiderando por completo o ato de vontade direcionado à constituição de 

específica entidade familiar que a Carta da República prevê distinta, inconfundível 

com o casamento, e, portanto, a própria autonomia dos indivíduos de como melhor 

conduzir a vida a dois. (BRASIL, 2017b, p. 16). 

 

Alegou, ainda, o prejuízo dos sucessores quando equalizados os direitos sucessórios 

do cônjuge e do companheiro por ferir autonomia e liberdade das pessoas na escolha do jeito 

de constituir suas famílias. O voto do relator foi voto vencido. O voto foi seguido pelos 

ministros Dias Toffoli e Lewandowski. 

O ministro Roberto Barroso, seguido pelos ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz 

Fux e Cármen Lúcia, votou divergentemente, utilizando-se dos argumentos anteriormente 

proferidos no julgamento do Recurso Extraordinário 878.694/MG e assinalou que a única 

diferença entre os recursos é que o que está sob análise trata de união estável homoafetiva.  

O voto manteve sintonia com o que foi proferido no já citado recurso, que é conexo ao  

caso sob escólio e do qual o ministro Luís Roberto Barroso é relator: 

 

 Portanto, os argumentos que utilizei no RE 878.694 aplicam-se igualmente a este 

caso. Em síntese, naquele julgamento, assentei que não é legítimo desequiparar, para 

fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo 

casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades 

familiares é incompatível com a Constituição de 1988. Assim sendo, o art. 1790 do 

Código Civil, ao discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos 

sucessórios bem inferiores aos conferidos aos cônjuges, entra em contraste com os 

princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação 

à proteção deficiente e da vedação do retrocesso. (BRASIL, 2017b, p. 4). 

 

O Ministro ainda ratificou decisão do Supremo Tribunal Federal, do ano de 2011, que 

equiparou juridicamente as uniões homoafetivas às uniões estáveis convencionais. O ministro 
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Alexandre de Moraes, também, seguiu o voto do ministro L. R. Barroso, acrescentado que, 

por mais que casamento e união sejam institutos familiares diferenciados, eles possuem a 

mesma finalidade e se encontram protegidos de igual modo pelo Estado.  

Em reforço aos argumentos de Barroso, doutrina Cunha Pereira (2015, p. 232), quando 

expõe que o trazido pelo artigo 1.790 submete o companheiro sobrevivente à situação gravosa 

quando em concorrência e quando apenas tem acesso ao obtido na vigência da união, 

deixando os bens anteriores à convivência destinados ao Erário, caso não haja concorrentes. O 

autor ainda frisa que tal dispositivo está em desacordo relativamente ao parágrafo 3º do artigo 

226 da Constituição Federal, já que, trazido pelo artigo do Código Civil, só é aplicado na 

hipótese de união estável, sendo preconceituoso e provocador de injustiças. 

Ante a exposição dos votos dos ministros, o recurso obteve provimento, reconhecendo 

o mesmo o que ocorreu no Recurso 878.694: o reconhecimento incidental da 

inconstitucionalidade do artigo 1.790 do CC/02. O ministro Luís Roberto Barroso, em clara 

proteção à equidade dos institutos e dos direitos sucessórios do companheiro, ainda adicionou 

à sua tese o argumento de que, com a inconstitucionalidade do artigo 1.790, deve-se aplicar o 

regulamentado pelo artigo 1.829. 

Em seu voto, o relator min. Luís Roberto Barroso afirmou que, com a 

inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil de 2002, deveria ser aplicado ao regime 

sucessório da união estável o previsto pelo artigo 1.829. 

 

A solução mais acertada é justamente esta última. Se é verdade que o CC/2002 criou 

uma involução inconstitucional em seu art. 1.790 em relação ao companheiro, é 

igualmente certo que representou razoável progresso no que concerne ao regramento 

sucessório estabelecido no art. 1.829 para o cônjuge. No citado artigo 1.829, reforça-

se a proteção estatal aos parceiros remanescentes do falecido, tanto pela sua 

elevação à condição de herdeiro necessário, como pelos critérios de repartição da 

herança mais protetivos em comparação com a legislação até então existente. 

Considerando-se, então, que não há espaço legítimo para que o legislador 

infraconstitucional estabeleça regimes sucessórios distintos entre cônjuges e 

companheiros, chega-se à conclusão de que a lacuna criada com a declaração de 

inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 deve ser preenchida com a aplicação 

do regramento previsto no art. 1.829 do CC/2002, e não daquele estabelecido nas 

leis revogadas. Logo, tanto a sucessão de cônjuges como a sucessão de 

companheiros devem seguir, a partir da decisão desta Corte, o regime atualmente 

traçado no art. 1.829 do CC/2002 (BRASIL, 2017c, p. 1). 

 

Este tratamento igualitário está fundamentado no artigo 226, §3º, da Constituição 

Federal, que dispõe:  

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  
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§ 3º -Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento. (BRASIL,1988, p. 1). 

 

A aplicação do já citado artigo 1.829 dá proteção estatal aos parceiros remanescentes e 

concede a posição de herdeiro necessário, dando respaldo à repartição de herança mais 

protetiva e igualitária em comparação com a até então vigente. Assim, não há impedimento ao 

legislador infraconstitucional para que este faça distinção dos regimes sucessórios distintos de 

cônjuges e companheiros.  

Isto leva a concluir o mesmo que o ministro Luís Roberto Barroso: que a lacuna criada 

com a declaração de inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 deva ser sanada com a 

aplicação do regime previsto no art. 1.829 do Código Civil vigente.  

Como o julgamento do Recurso Extraordinário 878.694/MG possui repercussão geral, 

a sua decisão deverá produzir efeitos sobre relações jurídicas que se assemelhem ao caso 

julgado, conforme doutrinam Marinoni e Mitidiero (2000, p. 72): 

 

É possível falar-se em efeito erga omnes dado que a decisão do Supremo Tribunal 

Federal acerca de repercussão geral de determinada questão constitucional será 

aplicada a todos aqueles que se encontrarem na mesma situação processual, isto é, 

que discutam em um determinado recurso extraordinário a mesma questão 

constitucional. Em sentido semelhante, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero 

afirmam que ‘o não reconhecimento da repercussão geral tem efeito pan-processual, 

no sentido que se espraia para além do processo em que fora acertada a inexistência 

de relevância e transcendência. 

 

Na decisão, no entanto, ficou explicitado que esta incidiria somente nos processos de 

inventário em trâmite e nas partilhas extrajudiciais em que ainda não tivesse sido lavrada 

escritura pública, como dispôs Barroso (2017, p. 25) ao expor que entende ser necessária a 

modulação dos efeitos da aplicação do entendimento sobre a inconstitucionalidade para que se 

reduza a insegurança jurídica. 

Nesse sentido, conclui-se que o conceito de família, tanto social, quanto histórico e 

jurídico, passaram por modificações ao largo dos anos em decorrência da evolução da 

sociedade, cabendo a cada Estado dar a devida proteção a esta entidade. O que era 

anteriormente conhecido como constituído por meio do matrimônio tomou novas formações.  

No Estado Brasileiro, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, é que foi 

dado reconhecimento a todas as entidades familiares, porém sem tratar de equiparação de 

direitos entre estas. Em razão disto, o legislador trouxe à luz leis como a 8.971/94 e a 

9.278/96, que tratavam sobre direitos sucessórios, de meação, real de habitação e alimentos ao 

convivente; assim como do direito ao usufruto dos bens do companheiro falecido. 
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Com a vigência do novo Código Civil, contudo, surgiu o artigo 1.790, alterando as 

disposições anteriores sobre os direitos sucessórios do convivente e caracterizando retrocesso. 

Na ausência deste, se concorre com os colaterais de até quarto grau do de cujus, tendo o 

companheiro sobrevivente direito a apenas um terço dos bens que foram adquiridos 

onerosamente na vigência da união estável; diferentemente do casamento, em que não há 

concorrência com colaterais. Na falta de ascendentes e descendentes, o sobrevivente faz jus à 

totalidade da herança.  

As problemáticas trazidas no art. 1.790 do Código Civil de 2002 foram levadas a 

julgamento no Superior Tribunal Federal por meio dos Recursos Extraordinários nºs 

878.694/MG e 646.721/RS, que discutiram a inconstitucionalidade do referido artigo por 

diferenciar direitos de cônjuges e companheiros.  

Ambos tiveram seus méritos julgados em 10 de maio de 2017, quando obtiveram 

provimento e foi declarada a inconstitucionalidade, de maneira incidental, do artigo 1.790 do 

Código Civil, por portar conteúdo discriminatório entre distintas entidades familiares, 

violando disposições constitucionais como os princípios de dignidade da pessoa humana, 

proporcionalidade e igualdade das famílias.  

No viés do Pensamento Complexo, as relações consanguíneas e os efeitos sucessórios 

não conformam uma realidade unânime nas famílias modernas, visto que cada um de seus 

membros deve buscar a felicidade pessoal sem comportar concepções estagnadas do direito 

positivado, criando núcleos familiares flexíveis que privilegiam o ser humano e a sua 

essência. 

 

4.4 União poliafetiva 

 

Há anos o assunto poliamor é debatido na área do Direito de Família, quanto à 

possibilidade jurídica ou não de formalizar relação poliafetiva por meio de escritura pública. 

O tema teve mais destaque após o primeiro registro de escritura pública no sentido de 

formalizar união estável entre duas mulheres e um homem, por um cartório na cidade de 

Tupã, interior do Estado de São Paulo, pela tabeliã Claudia do Nascimento Domingues, no 

ano de 2012. As três pessoas mantinham relacionamento amoroso há três anos. Transcreve-se 

o trecho do referido documento (TARTUCE, 2016, p. 95). 

  

Os declarantes, diante da lacuna legal no reconhecimento desse modelo de união 

afetiva múltipla e simultânea, intentam estabelecer as regras para garantia de seus 

direitos e deveres, pretendendo vê-las reconhecidas e respeitadas social, econômica 
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e juridicamente, em caso de questionamentos ou litígios surgidos entre si ou com 

terceiros, tendo por base os princípios constitucionais da liberdade, dignidade e 

igualdade” Inicialmente, o caso foi visto como fora dos padrões conhecidos e aceito 

pela sociedade. Em contrapartida, como entidade familiar baseada pelo afeto.  

 

Consoante Maria Berenice Dias (2012, p. 39),  

 

Repercutiu como uma bomba! Como verdadeira afronta à moral e aos bons 

costumes! O fato de o relacionamento de um homem com duas mulheres ter sido 

objeto de uma escritura pública, foi recebido como manifestação nula, inexistente, 

indecente. Sabe-se lá quantas outras adjetivações mereceu. 

 

Após o primeiro registro, em 2015, foi realizada a segunda escritura de união 

poliafetiva, pelo 15° Ofício de Notas na cidade do Rio de Janeiro, pela tabeliã Fernanda 

Leitão. O caso considerado ainda mais diferente por se tratar de união entre três mulheres, 

união homopoliafetiva, com formalização de testamentos entre elas e de diretivas de vontade, 

acerca de tratamentos médicos em caso de doença terminal e na impossibilidade de 

manifestarem a vontade (TARTUCE, 2016, p. 97). 

Novamente, em 2016, houve mais um registro de união poliafetiva, também realizado 

no 15º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, por Fernanda de Freitas Leitão. A tabeliã explica os 

fundamentos que devem ser observados ao lavrar a escritura pública de união poliafetiva. 

 

Princípio da Afetividade, como novo pilar do Direito de Família. O princípio da 

dignidade da pessoa humana, da personalidade, da autonomia da vontade, da não-

discriminação e, por fim, o silêncio normativo, pois no âmbito do Direito Privado, 

tudo o que não é proibido é permitido. 

 

Afirma que tais fundamentos colaboram para o entendimento de definição de família 

como algo plural e aberto nos dias atuais. Ademais, a união deve ter os mesmos requisitos da 

união estável, ou seja, pública, contínua e duradoura, não havendo nenhum dos impedimentos 

estabelecidos no artigo 1.521, do Código Civil (IBDFAM, 2016). 

 

Qualquer grupo pode fazer uma união como esta, seja um homem e duas mulheres, 

uma mulher e dois homens, três homens, três mulheres, etc, desde que respeitados 

alguns pressupostos contidos no art. 1.723, do Código Civil: ser pública, ser 

contínua, ser duradoura, apresentar objetivo de constituir família e não apresentar 

impedimentos matrimoniais. 

 

Acrescenta que o ordenamento jurídico brasileiro não estava “preparado” para essas 

situações, o que não significa que não é permitido. “Dizer que o nosso ordenamento jurídico 

não permite esse tipo de união é imaginar que o legislador pátrio pensou nessa situação e a 

proibiu, o que, a meu ver, absolutamente não aconteceu”. (IBDFAM, 2016). Embora 
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realizados os registros mencionados, o Conselho Nacional de Justiça proibiu todos os 

cartórios do País registrar novas uniões poliafetivas. 

O Conselho Nacional de Justiça (2016) recebeu representação da Associação de 

Direito de Família e das Sucessões (ADFAS), demonstrando posicionamento contrário à 

realização de escrituras públicas de reconhecimento de uniões poliafetivas pelos cartórios 

nacionais. A entidade requereu, liminarmente, a proibição de novas lavraturas que 

legitimassem as relações citadas, bem como a análise e regulamentação da matéria, a fim de 

que as referidas certidões sejam consideradas inconstitucionais (CNJ, 2016). Em síntese, a 

presidente da ADFAS (2016), Regina Beatriz Tavares da Silva, assevera que o registro de 

união estável entre três ou mais pessoas não possui eficácia jurídica, uma vez que viola os 

princípios familiares, as regras constitucionais, o Princípio da Monogamia, a moral e os 

costumes brasileiros. 

Acrescenta, Barbosa (2017, p. 1), 

 

O artigo 226 da Constituição Federal e outras normas legais preveem que as uniões 

estáveis são monogâmicas. Em todos os votos dos ministros na ADI 4277 vê-se 

claramente que a união homossexual só pode ser reconhecida como família quando 

cumprir os mesmos requisitos de uma relação de união estável entre um homem e 

uma mulher. O acórdão não abriu a porta para a poligamia. 

 

Em análise do caso, a ministra Nancy Andrighi, Corregedora Nacional de Justiça na 

época, instaurou o Pedido de Providências nº 0001459-08.2016.2.00.0000, negando a medida 

liminar. Sugeriu, entretanto, que os cartórios esperem a conclusão do estudo para lavrar novas 

escrituras declaratórias de uniões poliafetivas. “Essa é apenas uma sugestão aos tabelionatos, 

como medida de prudência, até que se discuta com profundidade esse tema tão complexo que 

extrapola os interesses das pessoas envolvidas na relação afetiva”, ponderou a Ministra (CNJ, 

2016). 

Segundo Rodrigo de Cunha Pereira, presidente do IBDFAM, em entrevista ao 

Estadão, a sugestão do CNJ constitui um retrocesso que enseja injustiças às uniões 

poliafetivas. O advogado acrescenta que não cabe ao Estado adentrar a esfera privada das 

pessoas, mas sim proteger estas unidades familiares, quaisquer que sejam suas composições 

(PIVA, 2015). Para Marcos Alves da Silva (IBDFAM, 2016b), membro do IBDFAM, retrata 

uma recomendação apenas, e não uma vedação, entretanto, afirma que os notários tendem a 

ser cautelosos e dificilmente contrariam as orientações das corregedorias, de maneira que tal 

orientação é divisada por estes como proibição. Em entrevista, ele acrescenta, 
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[...] Cada pessoa, cada família, cada grupo religioso ou associativo pode e deve 

reger-se pelos princípios morais que julgarem adequados, mas não têm o direito de 

fazer de tais princípios normas estatais impositivas a todos os cidadãos de um 

Estado que se declara laico, democrático e plural. Por que razão, não sei que 

argumentos minimamente razoáveis poderiam ser evocados para que o CNJ venha a 

proibir as escrituras públicas de união estável poliafetiva. Note-se, não se trata de 

fazer qualquer juízo de valor sobre tais uniões. Não é esta questão. A vedação, 

todavia, constituiria, sem sombra de dúvida, grave ofensa a princípios 

constitucionais e a direitos fundamentais (IBDFAM, 2016b). 

 

 A Corregedoria completou, esclarecendo que, por adentrar diversas áreas do Direito, 

as uniões poliafetivas necessitam ser profundamente debatidas. Sua intenção é de realizar 

audiências públicas no Conselho Nacional de Justiça para debater com entidades ligadas ao 

tema e com a sociedade, para, então, realizar um estudo detalhado sobre o assunto, que será 

futuramente analisado pela Corregedoria a fim de regulamentar ou não os registros civis de 

uniões poliafetivas (CNJ, 2016). Quase dois anos depois, entretanto, continua a incerteza 

jurídica sobre o assunto e diversas outras uniões já foram registradas no Brasil sem que 

houvesse manifestação concreta do CNJ e do STF sobre o tema. 

Para o presidente do IBDFAM, Rodrigo de Cunha Pereira, uma vez que há procura 

para realizar este tipo de união, mais vale regulamentar logo do que não o fazer, 

 

O artigo 226 da Constituição é meramente exemplificativo. A Constituição apenas 

traz três formas exemplificativas de família: não havia família homoafetiva e, no 

entanto, o STF decidiu. [...] Isso é uma tendência do direito de família no mundo 

todo, porque a monogamia está em xeque e o Estado não pode entrar na vida privada 

das pessoas, exceto para proteger os vulneráveis: crianças, adolescentes e idosos. 

(PEREIRA, 2017, p. 1). 

 

Em 24/04/2018, o CNJ começou a debater se cartórios podem registrar como união 

estável relações que envolvam mais de duas pessoas, as denominadas relações poliafetivas. 

Por meio deste julgamento, o Conselho Nacional de Justiça irá orientar todos os tabelionatos 

do País sobre como se portar diante das uniões poliamorosas. O conselheiro, relator da 

matéria e também corregedor-geral, João Otávio de Noronha, votou favoravelmente ao pedido 

de providência da ADFAS, para que o Colegiado impeça cartórios de concederem novas 

escrituras às uniões poliamorosas (BALAN, 2018).  

Segundo o conselheiro João Otávio de Noronha (TEIXEIRA, 2018, p. 1), “O conceito 

constitucional de família, o conceito histórico e sociológico, sempre se deu com base na 

monogamia”. Acrescentou ainda o relator que “ninguém é obrigado a conviver com tolerância 

de atos cuja reprovação social é intensa. Ainda há intenso juízo de reprovação social. Sem 

querer ser moralista, estou dizendo o que vejo na sociedade”. (TEIXEIRA, 2018, p. 1). 
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Após o voto de João Otávio de Noronha, o conselheiro Aloysio Corrêa pediu vistas e o 

julgamento foi interrompido. O conselheiro Luciano Frota, entretanto, já comunicou que irá 

divergir do relator. Em nome do Ministério Público, o subprocurador-geral da República, 

Aurélio Virgílio, defendeu o ponto de vista de que não há nulidade no ato do tabelião em 

reconhecer essa modalidade de relação, desde que respeitada a vontade das pessoas 

(IBDFAM, 2018).  

Acrescentou, também, que a poligamia, assim como a homossexualidade, já fora 

considerada crime, porém que isto não deve mais ocorrer, uma vez que o conceito de família 

evoluiu e expandiu. “Do ponto de vista dos direitos humanos, não vejo como admitir 

restrição, muito menos impor ao tabelião que tipo de declaração deve fazer sobre a vontade 

das partes” (TEIXEIRA, 2018, p. 1), disse o Subprocurador, e criticou, ainda, a demagogia 

com que o tema é tratado. “O poliamor não é novo na história, desde a antiguidade se pratica, 

talvez com bem menos dose de hipocrisia do que como se comenta hoje em dia”, afirmou para 

Virgílio (TEIXEIRA, 2018, p. 1), a discussão diz respeito à esfera privada da vida das pessoas 

e, portanto, não cabe ao Estado interferir nesta decisão. Ele defendeu, ainda, o argumento de 

que não se deve fazer interpretação restritiva das leis sobre o tema, pois uma visão nesse 

sentido levaria, também, ao não reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. “O 

caso não viola a Constituição nem o Código de Civil”, sustentou (IBDFAM 2018). 

O IBDFAM foi intimado pelo CNJ a manifestar-se, posicionando-se pela 

improcedência do pedido realizado pelo ADFAS. Segundo o Instituto Brasileiro de Direito de 

Família (2018), negar o reconhecimento jurídico às uniões poliafetivas afrontaria os 

Princípios da Liberdade, Igualdade, Mínima Intervenção Estatal na Vida Privada, Não 

Hierarquização das Formas Constituídas da Família e Pluralidade das Formas Constituídas de 

Família. O diretor nacional do IBDFAM, Marcos Alves da Silva, questiona qual seria a base 

para proibir a realização das escrituras públicas declaratórias de união poliafetiva, 

completando: 

 

Como sabido, a união estável é um fato social ao qual o Direito atribui efeitos legais. 

A união estável não é constituída por um ato cartorial como o casamento. Ela é 

primeira e fundamentalmente um fato. O pacto de união estável nada mais é que 

uma declaração de auto reconhecimento do fato pelos partícipes daquela relação. 

Eles declaram que existe e que reconhecem a existência de sua união. Ora, se três 

pessoas reconhecem e desejam declarar que vivem em união poliafetiva, têm elas 

efetivamente tal direito. Se de tal declaração vão decorrer os mesmos efeitos que 

atualmente são reconhecidos às declarações de união estável entre um homem e uma 

mulher ou à união homoafetiva esta é outra questão. (IBDFAM, 2018). 
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Por fim, resta esperar a futura manifestação do CNJ, ressaltando que há a necessidade, 

não só, de análise pelo Poder Judiciário da validade das escrituras realizadas, mas também das 

relações poliafetivas como um todo, tirando-as da margem da sociedade e legitimando-as 

como entidade familiar. 

Para Flávio Tartuce (2017, p. 57), o registro das uniões poliafetivas não traz nenhuma 

afronta à ordem pública ou dano social, haja vista ausência de qualquer ato ilícito nulificante, 

pois o reconhecimento de afeto, amor, seja entre duas ou mais pessoas, não causa prejuízo à 

coletividade, ao contrário, tal situação apenas confirma solidariedade e transparência entre os 

envolvidos. Ademais, conclui que não há justificativa jurídica plausível para a proibição da 

Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, pois os conteúdos das escrituras formalizadas 

são sutis e não impositivos, apenas confirmaram um relacionamento já existente (TARTUCE, 

2017, p. 59).  

No mesmo sentido, entende Vecchiatti (2012) que, se não há opressão de um dos 

participantes, não trouxer danos a terceiros ou não existir fundamentação lógica racional que 

impeça o registro, não é competência do Estado e de ninguém proibir pessoas adultas de 

formalizarem famílias com quem e quantas pessoas quiserem. Ainda complementa, dizendo 

que a união poliafetiva deve ser reconhecida de acordo com a Constituição Federal, a qual 

estabelece o Princípio da Pluralidade de Famílias, devendo ser reconhecida e protegida pelo 

Estado Brasileiro (VECCHIATTI, 2012). 

É dever do Direito se adequar à Sociedade, e a Constituição Federal de 1988 deixou de 

utilizar expressamente “casamento”, passando a aplicar ‘família’, justamente por existirem 

diversas modalidades que não exprimem as características relativas a tradições anteriores, 

como a união estável e a família monoparental, que em nada se refere expressamente à 

formação da família homossexual e poliafetiva (MALUF, 2010, p. 45).  

Acrescenta ser inadmissível a proibição da liberdade de escolha, para que a pessoa 

opte se relacionar e quantas pessoas farão parte dessa relação, pois os assuntos sentimentais 

envolvem o subjetivo, não devendo o Estado utilizar seu poder coercitivo para limitar o 

número de pessoas a fim de manter uma união familiar (MALUF, 2010).  

O poliamor não afronta a Constituição, pois os princípios previstos preservam a 

dignidade e a liberdade da pessoa humana, tratando de pessoas livres que buscam o 

reconhecimento da união sem vínculo matrimonial (CARNEIRO; MAGALHÃES, 2014).  

As relações poliafetivas baseiam-se especialmente no Princípio da Afetividade, sendo 

comparadas a outras famílias da sociedade, como a monoparental, a anaparental, a mosaico, a 

família unipessoal e a união estável, sejam relações entre pessoas do mesmo sexo ou distintos 
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(SANTOS, 2017). Apesar de não constar expressamente o Princípio da Afetividade na 

Constituição Federal, tal princípio decorre da dignidade da pessoa humana, e a Jurisprudência 

vem dando destaque à afetividade, embora não pacificada. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), na REsp 1157273-RN, traz a importância de se 

analisar cada caso sobre o referido tema, já que em cada uma residem suas particularidades, 

uma vez que há diversas situações dentro do Direito das Famílias. 

 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PARALELISMO DE UNIÕES AFETIVAS. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE RECONHECIMENTO DE UNIÕES 

ESTÁVEIS CONCOMITANTES. CASAMENTO VÁLIDO DISSOLVIDO. 

PECULIARIDADES. [...] As uniões afetivas plúrimas, múltiplas, simultâneas e 

paralelas têm ornado o cenário fático dos processos de família, com os mais 

inusitados arranjos, entre eles, aqueles em que um sujeito direciona seu afeto para 

um, dois, ou mais outros sujeitos, formando núcleos distintos e concomitantes, 

muitas vezes colidentes em seus interesses. Ao analisar as lides que apresentam 

paralelismo afetivo, deve o juiz, atento às peculiaridades multifacetadas 

apresentadas em cada caso, decidir com base na dignidade da pessoa humana, na 

solidariedade, na afetividade, na busca da felicidade, na liberdade, na igualdade, 

bem assim, com redobrada atenção ao primado da monogamia, com os pés fincados 

no princípio da eticidade. Emprestar aos novos arranjos familiares, de uma forma 

linear, os efeitos jurídicos inerentes à união estável, implicaria julgar contra o que 

dispõe a lei; isso porque o art. 1.727 do CC/02 regulou, em sua esfera de 

abrangência, as relações afetivas não eventuais em que se fazem presentes 

impedimentos para casar, de forma que só podem constituir concubinato os 

relacionamentos paralelos a casamento ou união estável pré e coexistente. 

 

A formação do modelo familiar contemporâneo baseia-se entre a liberdade e desejo do 

ser humano, reeencontrando-se no fundamento da afetividade, na comunhão de afeto, pouco 

importando o modelo que adote (LÔBO, 2017, p. 78). Além disso, esse modelo de família 

encontra amparo nos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Liberdade, da Igualdade 

e da Pluralidade das Entidades Familiares, tendo como fundamentos os mesmos utilizados 

pelo Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento das uniões homoafetivas como 

entidades familiares, quais sejam: Direitos Fundamentais e Autonomia da Vontade; Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana; a proibição da discriminação; proibição do preconceito; 

silêncio normativo; interpretação não reducionista ou ortodoxa do conceito de família 

(SANTOS, 2017, p. 47).  

Não faltam argumentos na tentativa de justificar a proibição de registro das escrituras 

acerca do poliamor. Umas delas é a afronta ao Princípio da Monogamia, desrespeito à 

fidelidade. A verdade é que não cabe a ninguém realizar juízo prévio e geral de não aprovação 

dos modelos de famílias plurais, muito menos a livre manifestação de vontade dos envolvidos 

(DIAS, 2012, p. 74).  
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Nos termos das decisões comentadas, apesar de se viver em um mundo complexo, a 

Ciência caminha cada vez mais para a especialização, onde o conhecimento é mais exigente 

quanto maior a especificidade do objeto. Destarte, esta organização do saber não permite a 

interdisciplinaridade na Ciência moderna, entretanto, hoje se reconhece que a 

disciplinarização do conhecimento é negativa. 

Morin (2006, p. 13-14) permite uma melhor compreensão da complexidade, ao expor: 

 

O que é a complexidade? A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido 

(complexus: o que é tecido junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente 

associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a 

complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, 

retroações, determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico. Mas 

então a complexidade se apresenta com as trações inquietantes do emaranhado, do 

inextricável, da desordem, da ambiguidade, da incerteza… Por isso o conhecimento 

necessita ordenar os fenômenos rechaçando a desordem, afastar o incerto, isto é, 

selecionar os elementos da ordem e da certeza, precisar, clarificar, distinguir, 

hierarquizar. Mas tais operações, necessária à inteligibilidade, correm risco de 

provocar a cegueira, se elas eliminam os outros aspectos do complexus; e 

efetivamente, como eu o indiquei, elas nos deixaram cegos. 

 

Sendo o afeto reconhecido como essencial à formação das entidades familiares, 

observa-se que insuficientes são os argumentos que contribuem para a negativa de 

reconhecimento às relações poliafetivas, pois, malgrado tais relações não serem de ocorrência 

constante, inúmeros são os argumentos da possibilidade de reconhecimento e proteção 

jurídica. Afinal, sendo o objetivo da família (FARIAS, ROSENVAL; SANTOS, 2017) um 

instituto “destinado a ser instrumento de felicidade” dos envolvidos, não se há de esquecer de 

que, para algumas pessoas, a felicidade tenha sentido diferente daquele para a maioria. 

Assim, retomando o questionamento inicial, ante todo o exposto, conclui-se que é 

possível o reconhecimento jurídico da união poliafetiva como entidade familiar, desde que 

cumpra todos os requisitos da união estável e esteja assentada no Princípio do Afeto, da 

Solidariedade, da Livre Manifestação da Vontade e Dignidade da Pessoa Humana. Afinal, se 

não traz prejuízo a ninguém, é inadmissível negar o direito de viver a sua livre escolha.  

Para tanto, a complexidade se mostra, com seus princípios e sua nova maneira de 

pensar os problemas e tentar, do melhor jeito possível, solucioná-los, como alternativa ante as 

novas exigências de uma sociedade globalizada na qual os paradigmas até então utilizados 

não mais satisfazem. 

O reconhecimento da união poliafetiva carrega inúmeras consequências em diversas 

situações e que merecem um olhar atento do Direito. No Direito Sucessório, questiona-se: os 

bens do autor da herança seriam divididos de que maneira? Em partes iguais entre os 
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companheiros? Os vínculos seriam idênticos ou o casamento, caso existisse, teria um peso 

maior? Na seara eleitoral, como ficariam as questões sobre inelegibilidade? No tocante às 

pensões, direito previdenciário, seriam igualmente divididas? 

O receio das consequências, todavia, não deve afastar de pronto a incidência do 

poliamor. Contrariamente, deve instigar novas pesquisas sempre em busca de decisões mais 

justas e consentâneas com a realidade, pois o Direito não há de simplesmente fingir que tal 

situação não ocorre. O enfrentamento é que move as pessoas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta demanda acadêmica em sentido estreito buscou se desenvolver com amparo em 

uma análise da evolução do conceito de família, com um breve estudo da seu desenvolver 

histórico e princípios capitais e que atualmente lhe  procuram conceder fisionomia, com 

ênfase no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, sustentação de todos os demais, 

seguidos dos Princípios da Monogamia, da Igualdade, da Autonomia Privada, da 

Solidariedade, da Afetividade e da Convivência Familiar. A escolha desses princípios se deu 

por se entender que devem eles nortear toda e qualquer decisão em matéria de família no 

Direito brasileiro.  

O esforço dissertativo constatou que o Pensamento Complexo é de muita valia, 

notadamente nos casos que envolvam situações com muitas condicionantes e consequências, 

como é de regra no Direito das Famílias, para que o Poder Judiciário profira decisão que, de 

fato, busque auxiliar na resolução do problema, aberto para outros ramos do conhecimento e 

ciente de que o humano deve sempre nortear as sua decisões.  

As mudanças ocorridas na sociedade e, por consequência, no contexto jurídico, 

alteraram e alteram, pari passu, a formação, ou o que se entendia por família tradicional, 

legítima, patriarcal. As diversas maneiras como hoje se fala em constituir uma entidade 

familiar eram inviáveis quando as relações ainda eram regidas pelo Código Civil de 1916. 

 A Constituição da República, de 1988, iniciou, para o mundo do Direito, válido é se 

diz, a desconstrução da família patriarcal, na qual o homem era o chefe da família, ocasião em 

que os vínculos afetivos não eram considerados. A família-modelo era constituída pelo pai, a 

mãe e os filhos, estrutura hierarquizada e sem liberdade entre seus membros. 

A Constituição Federal de 1988, ao conduzir alguns modelos de entidades familiares, 

não consegue abarcar a diversidade familiar que permeia a contemporânea sociedade, cujos 

vínculos fincam bases no afeto, o qual reúne e representa a voz de um grupo familiar.  

O grande avanço trazido pela Constituição Federal não foi suficiente, nem poderia ser, 

para abarcar a diversidade que se seguiu e que permeia a contemporaneidade, relações e 

parentescos com base no afeto, além dos laços sanguíneos, com a promoção da dignidade da 

pessoa humana, o que se reflete diretamente no paradigma.  

A Ciência se caracteriza por quebra de paradigmas, e, também a Ciência do Direito, 

que deve se permitir maior contato com a realidade, reconhecendo que necessita de outros 
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saberes, além das normas positivadas, para que se cumpra o papel cabível ao Direito em uma 

sociedade democrática, a pacificação social com justiça. 

 O racionalismo cartesiano firmou-se como a modalidade-padrão de se fazer Ciência, 

com cada ramo do conhecimento em busca da sua verdade, com objeto e método 

rigorosamente definidos. Foram se criando ilhas do conhecimento, com a hiperespecialização, 

o que levou Morin a cunhar a expressão patologia do pensamento. 

O Pensamento Complexo se desenvolve com o intuito de ser capaz de lidar com o real, 

sem a ilusória tentativa de controlá-lo, mas de interagir, tentando modificá-lo e, ao mesmo 

tempo, ser modificado. O paradigma do Pensamento Complexo de Morin parte de uma visão 

sistêmica dos fatos, admitindo as intersecções, a fluidez. Tal maneira de ver as coisas se 

reflete em todas as modalidades do conhecimento humano. 

O Direito, por óbvio, não escapou de paradigmas, pois, ao largo da sua história, várias 

doutrinas serviram como base para a sua justificação e atuação. O jusnaturalismo não se 

sustentou somente com fundamentos abstratos, enquanto o positivismo mostrou que o Direito 

não se restringe à norma jurídica, e que a Ética e a Moral devem ser levadas em consideração 

em tudo o que trata do humano. O Direito vai além do efetivamente posto pelo legislador, mas 

esse além depende de fundamentação e argumentação.  

Uma grande contribuição da Teoria da Complexidade para o Direito é a sua 

aproximação com o real, que desça do seu altar, com um pensar aberto, autoeco-organizador, 

e que não se ache capaz de resolver, com a sua última palavra, as mais intrincadas questões 

que atormentam os seres humanos. 

O Pensamento Complexo não é, longe disso, uma teoria de aplicação difícil nos fatos 

do mundo real, no dia a dia das lides forenses, mas, como se procurou demonstrar com a 

análise de algumas decisões judiciais, tem muito a contribuir com o bem aplicar o Direito. 

In hoc sensu, ao utilizar como recorte das relações familiares, visualiza-se que, ao 

estreitar laços por meio do afeto, há voluntariedade em querer permanecer juntos, 

diferentemente dos laços sanguíneos que por uma força moral e tradicional também atribui o 

conceito de família. A compreensão do afeto da seara familiar é no sentido de promover a 

promoção da pessoa em consonância com a dignidade da pessoa humana contida no art. 1º, 

inciso III da Carta Magna, valor fundamental da República, prestigiando a pessoa como 

preocupação central das relações humanas.  

Além disso, vigorando perante as normas de Direito das Famílias, o Princípio da 

Liberdade garante ao sujeito a autonomia de formar o tipo de família que melhor lhe aprouver 



 119 

em busca da sua felicidade e de sua realização pessoal, sendo completamente inadmissível 

interferência contrária do Estado no sentido de dispensar proteção ou criar modelos fechados. 

É preciso também entender a família como uma instituição social, com normas 

jurídicas estabelecidas pelo ordenamento pátrio, que definem os direitos e obrigações de cada 

um, sendo uma entidade protegida pelo Estado, constituindo um Direito subjetivo público, 

oponível à sociedade e ao próprio Estado. 

Apesar de ser uma entidade milenar, não está alheia às modificações sociais e 

históricas. Deste modo, é objeto de constantes mudanças no carrilhão do tempo. O Direito, 

como de costume, não se mostra inerte, tendo de enquadrar-se à nova realidade social. 

Ante toda essa conjuntura e com a família configurando uma estrutura relacional na 

qual seus membros são, constantemente, criados e realimentados entre si, em que mudança de 

qualquer um deles implica desequilíbrio e uma nova busca de equilíbrio procurou-se auxílio 

no Pensamento Complexo. 

Lícito é se exprimir que a Hermenêutica Jurídica visa a sistematizar os processos 

utilizados na compreensão e aplicação do Direito a uma determinada situação. Na lógica da 

subsunção, a qual a premissa maior (norma legal) é a regra, enquanto a premissa menor 

configura o fato concreto, com a decisão emergindo da conclusão. Esse procedimento revela 

uma herança do pensamento racionalista, paradigma central para o desenvolvimento das 

chamadas Ciências da Natureza.  

Atualmente se vive em uma realidade complexa das relações sociais, com  vinculações 

heterogêneas e que caminham juntas, em um aparente paradoxo do uno e do múltiplo, o que 

caracteriza a complexidade com suas ações e interações, com suas ambiguidades e incertezas 

dentro de um sistema organizado. No sentido do Pensamento Complexo, as formações 

familiares contemporâneas produzem uma identidade específica para a família constituída, 

que deve ser reconhecida em sua essência e diversidade, pois a complexidade da vida das 

pessoas já não cabe em modelos rígidos impostos.  

É essa complexidade repleta de pluralidade e diversidades a fazer com que as pessoas, 

como membras de uma família, fujam de decisões lineares com contextos predeterminados, 

permitindo que ocorra, cada vez mais, uma liberdade plural na esfera familiar.  

Na seara do Direito das Famílias, os problemas não são simples com decisões que se 

dão com a mera aplicação do texto legal. O Pensamento Complexo, superando conceitos 

fechados, mesmo não resolvendo os conflitos por si, se mostra como uma contribuição para a 

prática judiciária. 
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As decisões judiciais selecionadas, malgrado a atualidade delas, também assim foram 

em decorrência de serem evidentemente complexas, com fatos que constantemente se 

renovam com os valores sociais, com suas incertezas, e que o Direito de Família vivencia e 

tem que oferecer a melhor resposta possível. 

Assim, se fazem necessários os trabalhos de pesquisadores e juristas, tanto para fazer 

doutrinas e estudos empíricos sobre o tema como julgadores ávidos por justiça a favor dos 

anseios sociais.  
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