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RESUMO 

 

O movimento da constitucionalização do Direito prega uma mudança de paradigmas, 

onde a pessoa humana passa a ser o centro da Ciência Jurídica em detrimento do 

patrimônio. Com isso a normatização assumiu outras facetas e os princípios são elevados 

ao patamar de norma jurídica, independentemente de lei que o estabeleça, razão pela qual 

os adeptos dessa teoria elevam as relações baseadas no afeto à categoria de direito 

fundamental, constitucionalmente consagrado, razão pela qual o princípio da afetividade 

passa a fundamentar as relações familiares. Embora tal princípio, no entanto, não possua 

substrato jurídico ao ponto de fundamentar as relações familiares, os tribunais superiores 

estão abarrotados de hard casos envolvendo questões familiares. Será mesmo, porém, o 

afeto ou falta dele o motivo para o crescimento dessa demanda no Judiciário? Ou isso 

serve apenas para mascarar o verdadeiro objetivo dessas demandas, que envolvem,  na 

maioria da vezes, disputas patrimoniais? O principal objetivo desta investigação 

acadêmica stricto sensu é demonstrar que o Direito de Família, embora tenha hoje um 

discurso despatrimonializado, se mercantiliza cada vez mais. Para tanto, este trabalho se 

divide em três partes. O segundo segmento, aborda temas relevantes sobre o princípio da 

afetividade no Direito de Família. Na terceira parte, delineia-se uma abordagem geral 

sobre o discurso da Constitucionalização do Direito, para posteriormente se fazer uma 

análise crítica dessa teoria, e, finalmente, investigar os fundamentos do Direito Civil-

Constitucional. No quarto capítulo, demonstram-se os verdadeiros paradigmas do atual 

Direito de Família, ao analisar os critérios da aparente despatrimonialização para, 

posteriormente, reportar-se sobre como esse movimento incentiva a patrimonialização 

desse ramo do Direito Civil, com base em pesquisa de demandas judiciais perante o 

Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Frisa-se, ainda, que a pesquisa 

desenvolvida e realizada nesta dissertação foi a qualitativa, em relação à abordagem dos 

resultados, e bibliográfica, no tocante ao tipo.  

Palavras-chave: Afetividade. Direito Civil-Constitucional. Direito de Família. Patrimônio. 
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ABSTRACT 

 

 

The movement of law constitutionalisation preaches a paradigm shift, where the human 

person becomes the center of Legal Science in detriment of patrimony. Because of this, 

standardization took other facets and the principles are elevated to the level of legal 

standard, independently of law that establishes it, reason why the adherents of this theory 

raise the relations based on the affection to the category of fundamental right, 

constitutionally consecrated, reason by which the principle of affection becomes the basis 

of family relationships. Although this principle, however, does not have legal substrate 

to the point of founding family relations, the higher courts are overcrowded with hard 

cases involving family matters. But is the affection or lack of it the reason for the growth 

of this demand in the Judiciary? Or does this serve only to mask the true purpose of these 

demands, which involve, in most cases, property disputes? The main objective of this 

stricto sensu academic research is to demonstrate that Family Law, although today has an 

out-of-wedlock discourse, becomes more and more commodified. Therefore, this work is 

divided into three parts. The second segment deals with relevant themes about the 

principle of affectivity in Family Law. In the third part, a general approach is outlined on 

the discourse of the Law Constitutionalisation, to later make a critical analysis of this 

theory, and finally, to investigate the foundations of Civil-Constitutional Law. In the 

fourth chapter, we demonstrate the true paradigms of the current Family Law, when 

analyzing the criteria of the apparent depatrialization, and later to report on how this 

movement encourages the patrimonialisation of this branch of Civil Law, based on the 

investigation of lawsuits before the Superior Court of Justice and the Federal Supreme 

Court. It is also emphasized that the research developed and carried out in this dissertation 

was qualitative, in relation to the approach of the results, and bibliographical, regarding 

the type. 

Keywords: Affectivity. Civil-Constitutional Law. Family right. Patrimony. 
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1. INTRODUÇÃO 

A análise da trajetória percorrida pela família, desde as mais priscas eras até os 

tempos atuais, aponta inúmeras transformações por que transitou essa instituição, a qual, 

no  correr da história, exerceu as mais distintas funções sociais, determinadas pelos 

valores vigentes em cada época. 

Foi desde a segunda metade do século XX, e adentrando o século XXI, que a 

sociedade e, por consequência a família, foram objeto das mais expressivas mudanças, 

com uma velocidade jamais presenciada pela humanidade, dado o avanço científico- 

tecnológico ocorrido em todas as áreas do conhecimento, que promoveram verdadeira 

revolução nos costumes e valores sociais. 

Hoje se vive a Era Pós-Moderna, caracterizada pela crise de valores e princípios  

que determinem as relações humanas, interpessoais, sociais e familiares. São tempos 

carentes de um parâmetro ético que sirva de apoio para o ser humano desenvolver suas 

ideias e ações de maneira coerente com as necessidades coletivas, não somente 

individuais. As ações, no entanto, estão voltadas para o consumo, pois tudo se compra, 

para o individualismo, no âmbito do qual o que importa é a felicidade da pessoa, o que 

provoca incertezas, instabilidades e volatilidades. Nada é definitivo, nada perdura, tudo é 

descartável. Tudo se esvai. 

Os valores jurídicos, filosóficos, ideológicos e religiosos que vigoravam nos tempos 

passados, os quais serviam de norte para a conduta e o desenvolvimentos interior do ser 

humano, como ocorria no Positivismo ou Marxismo, por exemplo, por mais díspares que 

pudessem ser,  parecem não servir mais. 

Nesse histórico, pois, é que a família contemporânea quer se inserir, onde o afeto 

passa a ser o principal motivo de união entre as pessoas, em busca da felicidade, formando 

arranjos familiares diversos daqueles prescritos pela lei, o que os torna mais instáveis e 

precários do que os “sólidos” e duradouros casamentos de outrora. 

O Direito Civil-Constitucional, fruto do movimento da constitucionalização do 

Direito, pelo qual se prega uma mudança de paradigmas do liberal-individualista para o 

paradigma social-personalista, que considera a pessoa humana o centro da Ciência 

Jurídica, quer impor a incorporação de valores éticos e sociais para o interior do 

ordenamento quando da interpretação e aplicação do Direito.  
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Para esse movimento, a lei positivada parece não mais bastar para traduzir a 

resposta do Direito aos anseios da sociedade. A normatização assume outras caras, e os 

princípios são elevados ao patamar de norma jurídica, independentemente de lei que os 

estabeleça, ao ponto de fazer do ordenamento legal um campo poroso, dúbio e muitas 

vezes incoerente. 

Aliadas a essa teoria, correntes jurídicas se exprimem como progressistas, com um 

caráter eminentemente reformista, de modo que urgem a quebra de paradigmas e a 

instituição de um modelo mais flexível, asseverando que a intenção do constituinte de 1988 

foi fazer prevalecer a vontade individual em detrimento do interesse comum relativo às 

instituições familiares, reconhecendo uma situação fática, baseada em um vínculo de 

afeto que busca a felicidade, alçando-o à categoria de direito fundamental, 

constitucionalmente consagrado, desafiando, assim, as teorias e as práxis jurídicas do 

Direito de Família tradicional. 

Nesse sentido, para a mencionada tendência doutrinária, o princípio da afetividade 

se conecta à noção que passou a ser defendida pelo entendimento civil-constitucional, de 

que o Direito de Família está se despatrimonializando, a fim de se tornar cada vez mais 

humanizado e protetivo, e tem sido utilizado com frequência nas decisões judiciais, tanto 

para reconhecer novos tipos de uniões, como as relações formadas por pares do mesmo 

sexo, e, ainda, para definir parentesco ou ensejar obrigações alimentícias a um pai que 

não possui laços consanguíneos com o filho, entre outros. 

Este princípio, entretanto, não possui substrato jurídico ao ponto de fundamentar as 

relações familiares. Afeto, por fim, é mesmo sentimento que permeia outras relações, 

como o namoro e amizade, por exemplo. Somente a formação familiar será causa 

suficiente para produzir deveres e obrigações entre eles, próprios dos compromissos 

conjugais, ou dos deveres oriundos da parentalidade. Tanto é que a base principal das 

decisões que fazem menção ao princípio da afetividade está justamente nas consequências 

do descumprimento dos deveres da paternidade, do casamento e da união estável, bem 

como no princípio da prevalência dos interesses dos filhos. 

Será, mesmo, porém, que é o afeto (ou a falta dele) motivo para o crescimento da 

demanda processual envolvendo questões familiares nos tribunais? Ou isso serve apenas 

para mascarar o verdadeiro objetivo desses casos, já que o novo paradigma do Direito de 

Família, o qual teve origem na teoria da constitucionalização do Direito, quer, de toda 
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maneira, convencer que a proteção jurídica deve ser sobre a pessoa e não sobre o 

patrimônio? 

O fato é que os tribunais superiores estão abarrotados de processos, os quais 

demonstram que o Direito de Família, embora tenha hoje um discurso 

despatrimonializado, se mercantiliza cada vez mais, sendo este o principal objetivo desta 

investigação acadêmica stricto sensu. Para tanto, este trabalho se divide em cinco partes, 

a primeira das quais é esta Introdução, trazendo como remate o capítulo conclusivo, de 

número cinco.  No segundo segmento, abordam-se temas relevantes sobre o princípio da 

afetividade no Direito de Família, a fim de compreender afeto e afetividade com suporte 

em seus conceitos, e quais limitações para o uso desses termos como meio de constituição 

das novas modalidades familiares. 

Ainda na mencionada seção, dirimem-se os seguintes aspectos: a) o princípio da 

afetividade existe como tal no Direito brasileiro? b) O que é o princípio da afetividade? 

c) Para que serve o princípio da afetividade no Direito de Família?  

A resposta a esses três questionamentos é precondição para o enfrentamento do 

objeto desta dissertação.  

Finaliza-se o capítulo com casos emblemáticos julgados pelo Superior Tribunal de 

Justiça e Supremo Tribunal Federal, a fim de verificar como a jurisprudência se comporta 

ante o princípio da afetividade.  

Na terceira parte, verifica-se o contexto histórico, filosófico, teórico e político do 

neoconstitucionalismo, a fim de compreender em que consiste o discurso da 

constitucionalização do Direito, bem como são apontadas incongruências encontradas 

nessa dogmática. Ainda no mesmo capítulo, abordam-se os fundamentos do Direito Civil-

Constitucional e identificam-se os problemas que circundam essa teoria. 

No quarto capítulo, chega-se ao objetivo precípuo deste trabalho, que é demonstrar 

quais os verdadeiros paradigmas do atual Direito de Família, havendo sido, 

primeiramente, mostrados os critérios da aparente despatrimonialização do Direito de 

Família, para posteriormente demonstrar como esse movimento incentiva a 

patrimonialização desse ramo do Direito Civil, e de que maneira isso contribui para o 

aumento dos hard cases nos tribunais superiores, sendo tal premissa demonstrada por 



, 

 14 
 

meio de uma pesquisa jurisprudencial, com técnicas de refinamento e depuração, perante 

o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. 

No que se refere à metodologia empregada, importa dizer que o trabalho consiste 

em um estudo descritivo-analítico sobre o tema. A pesquisa utilizada é do tipo 

bibliográfica, mediante consulta a livros, legislação, revistas científicas, publicações 

especializadas e jurisprudência. No que se refere à abordagem dos resultados, o exame é 

qualitativo, pois procura fundamentos na ordem jurídica para sustentar os argumentos 

defendidos. A análise é pura, pois este é um estudo que busca a ampliação de 

conhecimentos. 
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2 PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE NO DIREITO DE FAMÍLIA 

a. Evolução dos fundamentos da família no Direito brasileiro  

Para entender como se constituiu o Direito de Família no Brasil, bem como suas 

mutações no século XX, faz-se necessário tecer algumas ponderações quanto às 

profundas mudanças de função, natureza, composição e, consequentemente, de 

concepção, sobretudo após o advento do Estado Social iniciado com a Constituição de 

1988. 

O estudo do tema inicia com a análise do Código Civil de 1916, norma elaborada 

ainda no final século XIX por Clóvis Bevilácqua, considerada a primeira legislação 

brasileira que abordou com maior abrangência o tema da família e o casamento entre 

homem e mulher, sob influxo considerável da tradição e valores da época, aqueles 

instituídos durante a Idade Média pela Igreja Católica, que traz um padrão de família 

patriarcal, matrimonializada e hierarquizada. 

Para o Código Civil de Bevilácqua, o casamento era indissolúvel e somente poderia 

ser constituído pelo matrimônio entre homem e mulher. Quanto a esta, se casada, incluía-

se no rol dos relativamente incapazes, não por ter desenvolvimento mental incompleto, 

mas por submetê-la à assistência do seu marido.1  

A prevalência do homem como cabeça do casal pode ser sentida em diversos 

dispositivos do Código de 1916. Um exemplo, baseado no artigo 186, mostra que se 

houvesse alguma discordância entre homem e mulher, prevalecia a vontade parterna. 

Pelos artigos 233 e 234, ao marido incumbia a chefia da sociedade conjugal, incluindo a 

administração dos bens comuns e particulares da mulher, tendo ela o ofício de 

colaboração do marido no exercício dos encargos da família, cumprindo a ela velar pela 

direção material e também moral (art. 240). 

A família poderia ser definida como o grupo formado pelos pais e filhos, naturais 

ou civis, num ambiente em que se exercia a autoridade dos genitores como instrumentos 

                                                           
1 Art. 242 - A mulher não pode, sem autorização do marido: I - Praticar os atos que este não poderia sem o 

consentimento da mulher. II - Alienar, ou gravar de ônus real, os imóveis de seu domínio particular, 

qualquer que seja o regime dos bens. III - Alienar os seus direitos reais sobre imóveis de outra. IV - Aceitar 

ou repudiar herança ou legado. V - Aceitar tutela, curatela ou outro munus público. 

VI - Litigiar em juízo civil ou comercial, a não ser nos casos indicados nos arts. 248 e 251. 

VII - Exercer profissão (art. 233, nº IV). VIII - Contrair obrigações, que possam importar em alheação de 

bens do casal. 
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para criar, orientar, educar e incutir valores e hábitos. A lei não se preocupava com o 

delineamento do conceito jurídico de família. Bastava, somente, a existência prévia do 

rito institucionalizado do casamento.  

 Para Clóvis Bevilácqua, “ [...] família é o conjunto de pessoas ligadas pelo vínculo 

da consanguinidade, cuja eficácia se estende ora mais larga, ora mais restritamente, 

segundo as várias legislações. Outras vezes, porém, designam-se, por família, somente 

cônjuges e a respectiva progênie”.2 Complementa o autor, ensinando: 

Constituída a família pela associação do homem e da mulher, em 

vista da reprodução e da necessidade de criar filhos, consolidada 

pelos sentimentos afetivos e pelo princípio da autoridade, 

garantida pela religião, pelos constumes e pelo direito, é fácil de 

ver que se torna ela potente foco de onde irradiam múltiplas 

relações, direitos e deveres, que é preciso conhecer e firmar.3 

Pontes de Miranda diz que “[...] o casamento é a base e fonte legítima de 

organização familiar” .4  Para o autor sergipano, o conceito da expressão familia era 

múltiplo: 

Ora siginifica o conjunto das pessoas que descedem de tronco 

ancestral comum, tanto quanto essa ascendência se conserva na 

memória dos descendentes , ou nos arquivos, ou na memória dos 

estranhos: ora o conjunto de pessoas ligadas a alguém, ou a um 

casal pelos laços de consanguinidade ou de parentesco civil.5  

Orlando Gomes, citando Mazeaud e Mazeaud, define família assim:  

Somente o grupo oriundo do casamento deve ser denominado 

família, por ser o único que apresenta os caracteres de moralidade 

e estabilidade necessários ao preenchimento de sua função 

social.6 

Qualquer vínculo entre pessoas fora do casamento era tido como ilegítimo, 

portanto, não lhe emprestava consequências jurídicas no plano do Direito de Família. Isso 

demonstra que o afeto não tem vínculo necessário com a noção sociológica e jurídica da 

família, ao menos do ponto de vista histórico. 

                                                           
2 BEVILÁCQUA, Clóvis. Direito da Família. Sétima edição correta e aumentada de acordo com o Código 

Civil e a legislação posterior. Rio de Janeiro: Editora Rio. 1976. p. 16. 
3 BEVILÁCQUA, Clóvis. op. cit. p. 20. 
4 MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito de Família. Direito matrimonial. 3, ed., inteiramente refundida 

e aumentada. Volume I. Max Limonad. 1947. p. 52. 
5 MIRANDA, Pontes. op. cit. p. 70 
6 GOMES, Orlando. Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 31.   
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A obra de Clóvis Bevilácqua foi - impende observar - alterada pelo legislador nos 

seus mais de 80 anos de vigência, atendendo às exigências do tempo, por leis que deram 

significativa melhora para a figura e posição da mulher casada (Lei nº 4.121/62), bem 

como instituiu o divórcio (Emenda nº 09/77 e Lei nº 6.515/77). 

 Com efeito, a concepção de família foi-se modificando, o que também decorre de 

vários fatores de ordem econômica e social, tais como: a) o aumento da produção 

industrial, que externou o papel econômico para fora dos lares, levando a mulher para o 

mercado de trabalho, ao passo que ela se tornou mais independente de seu marido; b) 

avanços da tecnologia, principalmente na área da Medicina, o que contribuiu para um 

melhor planejamento familiar, bem como as possibilidades de reprodução humana e o 

aumento da expectativa de vida.7  

Antônio Jorge Pereira Júnior ressalta que as correntes de pensamento que fizeram 

parte dessa metamorfose eram caracterizadas pela ideia de que o matrimônio e a família 

seriam realidades que não poderiam ser mais questionadas sob uma perspectiva objetiva 

ou “natural”, mas se modificariam de acordo com a época e compreensão de cada pessoa 

ou de cada Estado.8 Percebe-se que a ideia de matrimônio passava a se vincular cada vez 

mais como um ato de interesse e satisfação individual, fundamentado no sentimento que 

une os nubentes. 

Assim, as famílias constituídas por meio de pessoas convivendo como marido e 

mulher, sem que fossem casados, as uniões estáveis, foram recepcionadas por decisões 

judiciais no Superior Tribunal de Justiça9 e também no Supremo Tribunal Federal, 

                                                           
7 PEREIRA JR., Antônio Jorge. Poder Familiar Contemporâneo: O dever dos pais, da sociedade e do 

Estado em face da criança e do adolescente. O Papel do Conselho Tutelar. Local:Boulesis editora, 2016. p. 

127-130. 
8 PEREIRA JR., Antônio Jorge. op. cit. p. 131. 
9 Concubinato. Sociedade de fato. Perquirir se houve ou não sociedade de fato, se o patrimônio resultou ou 

não de esforço comum, exige a análise e o exame das provas, insuscetível de renovação em recurso especial. 

Tal decorre da própria natureza e finalidades do recurso extraordinário, tanto do extraordinário 

propriamente dito, como do recurso especial. Sucumbência reciproca. artigo 21 do Código de Processo 

Civil. Se a demandante pede participação meeira, e lhe são deferidos trinta por cento, ocorreu sucumbência 

reciproca, impondo a imposição a ambos, e compensação, da verba honoraria. Provimento, neste ponto, do 

recurso especial. (Resp 1.412/RJ, rel. ministro Athos Carneiro, quarta turma, julgado em 07/11/1989, DJ 

27/11/1989, p. 17573).  
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conforme demonstram as Súmulas 38010 e 38211, as quais foram editadas antes mesmo de 

promulgada a Constituição Federal de 1988.12  

Tais mudanças culminaram  na Constituição da República do Brasil, promulgada 

em 1988, que trouxe inovações no concernente à conceituação e à proteção jurídica da 

família, imprimindo mudanças nas relações íntimas. Com a evolução dos costumes, 

representou grande marco na evolução do Direito de Família, uma vez que derrotou o 

sistema patriarcal, em decorrência da igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, inciso 

I, da CF), como também os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, passariam 

a ser exercidos igualmente por ambos (art. 226, § 5º). 

Além disso, a Carta Magna de 1988 consagrou o pluralismo das relações familiares 

(art. 226, § 3º da CF), sendo realçado o fato de que a entidade familiar poderia ser  

formada por qualquer dos pais e seus descendentes (art.226 §4 da CF)13, vindo ao 

encontro da realidade social e contradizendo a tradição da legislação do País, pois, como 

explicou Humberto Theodoro Junior, “ [...] desde a Constituição Republicana de 1891, 

a proteção constitucional era destinada à família legítima”.14 

Com origem nessa realidade, muitas categorias de famílias, além das tradicionais - 

como matrimonial e monoparental - passaram a integrar o vocabulário desse ramo do 

Direito Civil, como a família paralela e a homoafetiva15, as quais também mereciam a 

proteção do Estado. 

Ressalta-se que, de acordo com pesquisa realizada no site do Superior Tribunal de 

Justiça, no período de 1o de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2001, usando-se como 

metadado a expressão “reconhecimento união estável”, encontram-se 23 acórdãos. Entre 

eles, destaca-se o fato de que o reconhecimento da união foi realizado sem menção ao 

                                                           
10 Súmula 380 do STF de 03.04.1964: Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, 

é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. 
11 Súmula 382 do STF, também de 03.04.1964: A vida em comum sob o mesmo teto, ‘more uxorio’, não é 

indispensável à caracterização do concubinato 
12 RODRIGUES JR., Otavio Luiz. A paternidade na visão do Superior Tribunal de Justiça. Direito 

Comparado. Revista Consultor Jurídico. 2012. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2012-set-

05/direito-comparado-paternidade-visao-superior-tribunal-justica. Acesso em 15jan2018. 
13 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 434. 
14 THEODORO JUNIOR, Humberto. A nova Constituição e o Direito Civil. Revista Jurídica, 148, 2/1990. 

p. 8. 
15 SILVA FILHO. Jorge Ferreira da. Perspectiva de o afeto configurar-se elemento nuclear da noção jurídica 

de família. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões. V. 33 abr/maio 2013. p. 44-64. p. 52. 

https://www.conjur.com.br/2012-set-05/direito-comparado-paternidade-visao-superior-tribunal-justica
https://www.conjur.com.br/2012-set-05/direito-comparado-paternidade-visao-superior-tribunal-justica
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afeto como fundamento16, mas sim nas consequências do descumprimento dos deveres 

da união estável, o que demonstra ser o afeto insuficiente para gerar direitos e obrigações 

entre os cônjuges, tema desenvolvido no decurso deste capítulo. 

Com o advento da CF/88, o Código Civil de 1916 restou praticamente obsoleto no 

tocante ao Direito de Família, uma vez que grande parte de seus dispositivos remanesceu 

derrogada, motivo pelo qual era preciso incluir num só diploma todas as matérias 

pertinentes à vida privada. 

Depois de um extenso decurso legislativo, o Código Civil de 2002 – Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 - foi aprovado e sancionado, pelo qual se buscou sua 

conformidade com a Constituição Federal de 1988. 

O Código Civil de 2002 trouxe inovações em termos do Direito da Família, uma 

vez que consagrou distintos arranjos familiares, considerando as evoluções sociais por 

que o País passou no curso da sua história, além de conferir um conteúdo mais atual ao 

anteriormente ensejado pelo Código Civil de 1916, introduzindo princípios e normas 

constitucionais antes não tratados com veemência. 

Em termos do Código Civil de 2002, o Direito de Família foi reforçado com base 

nos   princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade jurídica entre os cônjuges, 

da igualdade jurídica de todos os filhos, além de prestigiar a consagração do poder 

familiar e do superior interesse da criança e do adolescente. 

Com procedência nessas circunstâncias, consoante a doutrina, que se entende como 

progressista, com caráter eminentemente reformista, urge cindir paradigmas e instituir um 

modelo mais flexível. Ela assevera que a intenção do constituinte de 1988 foi fazer 

prevalecer a vontade individual em detrimento do interesse comum relativo às instituições 

                                                           
16 UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. MULHER SEPARADA DE FATO. PRECEDENTES DA 

CORTE. 1. Provada a separação de fato e a longa e estável união, cabível é que a mulher partilhe os bens 

adquiridos durante a convivência, não impedindo tal pretensão a circunstância de não ter havido a separação 

judicial. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 202.278/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO 

MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2001, DJ 13/08/2001, p. 144). UNIÃO 

ESTÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALIMENTOS. LEGÍTIMO INTERESSE. O companheiro tem 

legítimo interesse de promover ação declaratória (art. 3º do CPC) da existência e da extinção da relação 

jurídica resultante da convivência durante quase dois anos, ainda que inexistam bens a partilhar. 

Igualmente, pode cumular seu pedido com a oferta de alimentos, nos termos do art. 24 da Lei 5478/68. 

Recurso conhecido e provido. (REsp 285.961/DF, Rel. ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/02/2001, DJ 12/03/2001, p. 150) 
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familiares, de modo que não são mais as pessoas que devem se sacrificar pela família, 

mas esta é que há de fazer isso por elas.17 

Com efeito, para essa corrente, outros princípios, além dos já citados, norteiam o 

Direito de Família atual, quais sejam: o da liberdade de constituir uma comunhão de vida 

familiar, o da afetividade e o da solidariedade familiar. 

Danilo Porfírio, um dos adeptos da mencionada corrente, acentua que, neste 

âmbito constitucionalizador, o modelo atual de família é expressado sob a luz dos 

princípios modernos-liberais da dignidade, autonomia da vontade e isonomia plural.18 O 

autor complementa, ao assinalar que 

O novo paradigma de Direito de Família, portanto, dá fim a uma 

concepção finalística de família, assumindo papel de meio, um 

mecanismo de proteção de seus integrantes. A família torna-se assim 

um instrumento a serviço da dignidade da pessoa, submetendo-se a 

autonomia da vontade, por meio da afetividade, como condição 

existencial.19 

Ocorre que essa teoria contradiz a própria Constituição, uma vez que o seu art. 220, 

§3º, é claro, ao reconhecer na família um sujeito de direitos autônomo de seus membros, 

bem como o art. 226, onde estabelece que a família é a base da sociedade e por isso recebe 

especial proteção constitucional.20 Caio Martins Cabaleira entende assim: 

O marido e a mulher, enquanto na direção da sociedade conjugal, 

devem agir no interesse da família, não nos seus interesses egoísticos, 

tal como estabelece o art. 1.567 do Código Civil: “A direção da 

sociedade conjugal será exercida, em colaboração, pelo marido e pela 

mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos.”. Da mesma maneira, 

quando exercem o poder familiar sobre os filhos, devem buscar o 

melhor interesse destes, não os seus próprios21. 

A família vai muito além de um ambiente para viabilização da felicidade de seus 

componentes ou da realização pessoal do ser humano. É um importante instituto, cuja   

direção deve ser voltada para as necessidades sociais, ditadas pela evolução humana. Não 

                                                           
17 CABELEIRA. Caio Martins. A ditadura do afeto: uma crítica à introdução do sentimento como valor 

jurídico. 03 nov. 2015. Disponível em:<http//ifecampinas.org.br/a-ditadura-do-afeto-uma-critica-caio-

martins/>. Acesso em: 23 fev. 2018. 
18 PORFÍRIO, Danilo. Definição e natureza jurídica do princípio da afetividade. Revista de direito de 

família e das sucessões: RDFAS, v. 2, n. 3, p. 39-55, jan./mar. 2015. p. 41-42. p. 50. 
19 PORFÍRIO, Danilo. op. cit. p. 50. 
20 CABELEIRA. Caio Martins. op. cit. 
21 CABELEIRA. Caio Martins. op. cit. 
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é só um grupo de pessoas unidas pelo afeto, pois esse não tem o condão de criar, 

modificar, extinguir ou transmitir direitos.22 

Para melhor compreensão, é necessário discutir o afeto e a afetividade com amparo 

em seus conceitos, verificando a (im)possibilidade de ser entendido como valor jurídico, 

bem como compreender quais as limitações para o uso dos termos afeto e afetividade 

como meio de Constituição das novas modalidade de família. 

b. Afeto, afetividade e Direito  

A palavra afeto significa sentimento, afeição, amizade, amor23. Sua origem é o 

substantivo latino affectus (de afficere), que, segundo o Dicionário Latino-Português, 

quer dizer estado physico ou moral (bom ou mal), afecção, disposição da alma, 

sentimento.24 No sentido psicológico, afeto é o elemento básico da afetividade.25 

“Afectum, em sua origem, era entendido como a produção de uma impressão em 

alguém”26. O Termo afeto siginifica: 1. Sentimento de afeição ou inclinação por alguém, 

amizade, paixão, simpatia. 2. Ligação carinhosa em relação a alguém ou a algo; querença. 

3. Psicologia – expressão de sentimento ou emoção como, por exemplo, amizade, amor, 

ódio, paixão etc.27  

No Direito Romano, affectio significa afeição. A exemplo, destaca-se a expressão 

affectio maritalis28, que, segundo Agerson Tabosa, “ [...] ao pé da letra, quer dizer afeição 

marital, ou seja o amor, o afeto que o cônjuge devota ao outro, o que pode ser demonstrado 

                                                           
22 AROUCA, Ana Carolina Bergamaschi. A união de vidas em nome do afeto e o Direito. Tese de 

doutorado em Direito Civil comparado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, São 

Paulo. 2017. p. 76-77. 

23 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Míni Aurélio: o dicionário da língua portuguesa. 8. ed. 

Curitiba: Positivo, 2010. p. 21. 

24 SARAIVA, F. R. dos Santos. Novíssimo dicionário latino-português. 11. ed. Livraria Garnier. Belo 

Horizonte / Rio de Janeiro: 2000. p. 47. 
25 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. rev. E aum. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1986. p. 55. 
26 AROUCA, Ana Carolina Bergamaschi op. cit. p. 67. 
27 Dicionário online Michaelis. Disponível em:< http://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/busca/portugues-brasileiro/afeto/>. Acesso em: 04 abr. 2018.   
28 Agerson Tabosa ressalta que, para o Direito Romano, era necessário confirmar o casamento, o que seria 

feito por meio do affectio maritalis, o qual consiste na vontade dos nubentes de contrair e permanecer em 

matrimônio, e do honor matrimonii, o qual consiste na realização de atos externos pelos quais o casal se 

revelava marido e mulher. Com efeito, se conclui que, para o Direito Romano, a vontade de permanecer 

casado não era suficiente para haver seu reconhecimento. TABOSA, Agerson. Direito Romano. 3. ed. 

Fortaleza: FA7, 2007. p. 183. 
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por palavras e gestos no quotidiano da vida familiar.”29 O autor complementa afirmando 

que  “[...] afeição é algo subjetivo e velado”.30 

Definido o que conforma a palavra afeto, convém examinar o conceito de 

afetividade, entendida como o conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob 

a modalidade de emoções, sentimentos e paixões, portanto, predominantemente, 

passional e lastreada pelo insconsciente.31 

Segundo Ana Carolina Bergamaschi Arouca, “[...] afetividade encontra lastro na 

união dos termos latinos afficere ad actio, compreendidos como laço entre as pessoas; 

reunião de afetos, que compõem a natureza humana, indissociável da conduta e insumo 

essencial para o desenvolvimento de todo indivíduo.”32 

Romualdo Baptista dos Santos, em sua dissertação de mestrado, cujo tema é 

“Direito e Afetividade: estudo sobre as influências dos aspectos afetivos nas relações 

jurídicas”, procura entender a afetividade sob a perspectiva das ciências psicológicas, em 

algumas de suas inúmeras vertentes. Ele conclui o seguinte: 

Na Psicologia Comportamental de Pierre Debray-Ritzen e Badrig 

Melekian a afetividade e a intelectualidade somadas compõe os 

processos interiores da atividade psiquíca que se passa no interior 

dos organismos e que os move, produzindo aquilo que se chama 

de comoportamento. Na Psicanálise de Sigmund Freud, percebeu 

a descoberta de uma tese antropológica fundamental,  segundo a 

qual é a oposição entre amor e ódio, denominada ambivalência 

afetivia originária, que moviment o psiquismo e orienta as 

pulsões. Na Psicologia do Dsenvolvimento de Jean Piaget a 

afetividade se apresenta de modos variados, conforme os estágios 

de evolução do ser humano, saindo da apatia, passando pelo 

egocentrismo até alcançar a socialidade, que é o estágio mais 

evolutivo da personalidade.33 

 A afetividade pode ser manifestada de várias maneiras e nas mais diversificadas 

relações humanas, seja entre amigos, namorados, cônjuges, companheiros, pais e filhos, 

porquanto o afeto é fator de aproximação entre as pessoas,  motivo pelo qual nem toda 

relação humana recebe tratamento jurídico. Em tese, os círculos de amizade, os namoros, 

                                                           
29 TABOSA, Agerson. Direito Romano. 3. ed. Fortaleza: FA7, 2007. p. 182. 
30 TABOSA, Agerson. op. cit. p. 182/183. 
31 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. op. cit. p. 55. 
32 AROUCA, Ana Carolina Bergamaschi op. cit. p. 67. 
33 DOS SANTOS, Romualdo Baptista. Direito e Afetividade: estudo sobre as influências dos aspectos 

afetivos nas relações jurídicas. Tese de mestrado em Direito Civil da Universidade de São Paulo – USP, 

São Paulo. 2009. p. 68. 
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por exemplo, não constituem fato capaz de produzir efeito jurídico criador de deveres e 

obrigações, como ocorre com as relações familiares.34 

Embora, em termos etimológicos, haja quem expresse que o amor é sinônimo de 

afeto35, é importante destacar que essa semelhança somente abrange o aspecto 

sentimental. Há diferenças qualitativas entre eles, de modo que amor se diferencia de 

afeto pelo comprometimento nas relações baseadas neste último sentimento, como, por 

exemplo, nas relações entre pai e filho.36 

O ato de amar é gerado por uma vontade consciente, intermediada pela capacidade 

racional de aderir a um projeto de adoção de si pela vontade intensa de determinar-se37, 

o que se opõe a afetividade. Esta é movida por desejos, emoções, intuições, paixões, 

instintos e inclinações, sentimentos que se manifestam no campo inconsciente, 

componentes da personalidade do ser humano.38 

Segundo Caio Martins Cabaleira, “[...] o amor, no seu sentido verdadeiro, precisa 

ser conjugal, isto é, abarcado pela instituição matrimonial, pois ela é o que garante e 

viabiliza o pleno comprometimento amoroso, a doação recíproca dos cônjuges, a 

procriação e educação da prole”.39 

Antônio Jorge Pereira Júnior ensina que as relações familiares fundamentadas 

somente no afeto podem ser havidas como efêmeras, frágeis, incapazes de atingir a 

natureza jurídica da instituição família, qual seja, a de perpetuar a sociedade, pois o 

Direito não considera o afeto elemento subjetivo, elemento-cerne das relações familiares:  

Será que o Direito considera o afeto, elemento subjetivo, como 

elemento-cerne das relações jurídico familiares? Não. Para o pasmo de 

muitos, o direito considera o compromisso de formar uma família e a 

assunção de deveres, ou seja, o amor. 40 

O afeto pode até existir nas relações familiares, assim como há numa relação de 

namoro, no entanto,  este não é suficiente para constituir efeitos jurídicos a essas relações. 

Por exemplo, um casal de namorados tem afeto um pelo outro, manifesto por meio de 

                                                           
34 PEREIRA JR., Antônio Jorge. Da efetividade à afetividade do amor nas relações de família. Revista 

IBDFAM. 2007. p. 69. 
35 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. op. cit. p.  p. 21. 
36 CABELEIRA, Caio Martins. op. cit. 
37 PEREIRA JR., Antônio Jorge op. cit. p.  70. 
38 AROUCA, Ana Carolina Bergamaschi. op. cit. p. 71. 
39 CABELEIRA. Caio Martins. op. cit. 
40 PEREIRA JR., Antônio Jorge. op. cit. p. 72. 
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vários sentimentos, como a paixão e a emoção de se unirem, mas, mesmo numa relação 

prolongada, não têm direitos e deveres recíprocos. Se esse casal decide morar sob o 

mesmo teto, com o objetivo de constituir uma família, mesmo sem contrair matrimônio, 

não é a afetividade entre eles que produzirá efeitos jurídicos, afinal, é o mesmo sentimento 

que existia, mas sim a formação familiar será a causa suficiente para produzir deveres e 

obrigações entre eles, próprios dos compromissos conjugais. Antônio Jorge Pereira 

Júnior, em comentários à Constituição Federal de 1988, ao dissertar sobre o artigo 226 da 

Carta Magna, assim demarca: 

Convém notar, ainda, que em momento algum as normas 

constitucionais e infraconstitucionais referidas às 

modalidades familiares apresentam a afeição, fator 

subjetivo, como elemento fundamental da relação, ainda que 

a afeição seja, evidentemente, elemento de aproximação 

humana, e costume estar presente na relação. A afeição, 

portanto, desde a perspectiva do direito, não é elemento do 

suporte fático das entidades familiares41. 

Sobre isso, Venceslau Tavares, se pronuncia: 

Advogar que todas situações jurídicas fundadas no amor constituem-se 

em espécies de famílias juridicamente legitimadas parece ser uma 

estratégia perigosa e contraditória, na medida em que permite que 

potencialmente todas as relações sociais convertam-se em relações de 

família; o que resultaria na eliminação da família enquanto 

agrupamento social com identidade própria42. 

Há, no entanto, uma corrente doutrinária, já citada, que discorda do que ora se 

defende e acentua que o afeto é a base das relações familiares e que, por isso, o princípio 

da afetividade passa a ser um princípio fundamental para a estruturação familiar, ideia 

essa que se propaga também na jurisprudência, conforme será visto a seguir.  

c. Princípio da Afetividade  

O princípio da afetividade assumiu enorme relevância no Direito de Família 

brasileiro, algo sem paralelo em outras experiências no Direito estrangeiro. São exemplos 

dessa importância o número impressionante de artigos, capítulos de livros e obras 

                                                           
41PEREIRA JÚNIOR, Antônio Jorge. Art. 226. In: BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, 

Walter de Moura (Coord.). Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 

2375. 
42 TAVARES, Venceslau. O Direito de Família é o cárcere do amor? TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. 

(Coord.); e BASSET, Úrsula Cristina. Família e Pessoa: uma questão de Princípios. V Congresso Ibero-

americano de Direito de Família e das Pessoas. YK Editora.  
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monográficas que dele se ocupam,43 bem como importantes decisões do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que nele se fundamentam.44 

É interessante observar que a prevalência do princípio da afetividade se conecta à 

noção que passou a ser defendida, por parte da doutrina civil-constitucional, de que o 

Direito de Família passa por uma “despatrimonialização”, a fim de se tornar cada vez 

mais “humanizado” e “protetivo”.45 

                                                           
43 RICARDO, Calderón. Princípio da afetividade no Direito de Família. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de 

Janeiro: Forense. 2017. TOVAR, Leonardo Zehuri. Entre o direito e o moralismo jurídico: o exemplo 

privilegiado do princípio da afetividade e a busca pela preservação da autonomia do Direito. Revista do 

Instituto de Hermenêutica Jurídica: RIHJ, v. 15, n. 21, p. 17-40, jan/jun. 2017. PEREIRA, Tânia da 

Silva; OLIVEIRA, Guilherme de; MATHIAS, Antônio Carlos. Cuidado e afetividade: projeto 

Brasil/Portugal 2016-2017. São Paulo: Atlas. 2016; PORFÍRIO, Danilo. Definição e natureza jurídica do 

princípio da afetividade. Revista de Direito de Família e das Sucessões: RDFAS, v. 2, n. 3, p. 39-55, 

jan./mar. 2015; PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do Direito de 

Família. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2012; ANDRADE, Renata Cristina Othon Lacerda de. Aplicabilidade 

do princípio da afetividade às relações paterno-filiais: a difícil escolha entre laços de sangue e o afeto sem 

vínculos. In. AA.VV. Famílias no Direito contemporâneo: estudo em homenagem a Paulo Luiz Netto 

Lôbo. Bahia: JusPODIVM, 2010, p. 69-89; OLIVEIRA, Catarina Almeida de. Refletindo o afeto nas 

relações de família: pode o direito impor amor? In. AA.VV. Famílias no Direito contemporâneo: estudo 

em homenagem a Paulo Luiz Netto Lôbo. Bahia: JusPODIVM, 2010, p. 47-67; LOBO, Paulo Luiz Neto. 

Filiação e princípio da afetividade. Revista Trimestral do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias da Criança e do Adolescente, v. 8, n. 26, p. 45-46, jan/mar. 2000. 
44 STF - AgR RE: 898060 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 

15/03/2016, Data de Publicação: DJe-051 18/03/2016: O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte 

tese no julgamento da repercussão geral sobre a paternidade socioafetiva: "a paternidade socioafetiva 

declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, 

baseada na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios" (publicada no Informativo 840 do STF). 

A ementa final proposta pelo Ministro Luiz Fux teve o apoio dos ministros Edson Fachin, Teori 

Zavascki, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Cármen Lúcia (oito votos), sendo, portanto, 

reconhecido que a afetividade tem valor jurídico, sendo princípio inerente e imanente à ordem civil -

constitucional brasileira. Foi vencido, em parte, o ministro Toffoli, que propunha outra afirmação, no 

sentido de que o reconhecimento posterior do parentesco biológico não invalidaria, necessariamente, o 

registro do parentesco socioafetivo; admitindo-se, nesses casos, o registro concomitante da dupla 

paternidade, inclusive para fins sucessórios. Também foi vencido o ministro Marco Aurélio, que se 

posicionou contra o registro concomitante. 

STF - RG RE: 878694 MG - MINAS GERAIS 1037481-72.2009.8.13.0439, Relator: Min. ROBERTO 

BARROSO, Data de Julgamento: 16/04/2015, Data de Publicação: DJe-092 19-05-2015. Trata sobre a 

inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil. O ministro relator nesse julgamento construiu o 

seu voto, entre outras premissas, destacando a importância da afetividade como valor jurídico do nosso 

sistema. Conforme as palavras do ministro Barroso, "se o Estado tem como principal meta a promoção 

de uma vida digna a todos os indivíduos, e se, para isso, depende da participação da família na formação 

de seus membros, é lógico concluir que existe um dever estatal de proteger não apenas as famílias 

constituídas pelo casamento, mas qualquer entidade familiar que seja apta a contribuir para o 

desenvolvimento de seus integrantes, pelo amor, pelo afeto e pela vontade de viver junto. Votaram pela 

inconstitucionalidade da norma os ministros Luiz Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz 

Fux, Celso de Mello e Cármen Lúcia, além do próprio ministro Barroso. O ministro Dias Toffoli votou 

pela constitucionalidade da norma, pois para ele haveria justificativa constitucional para o tratamento 

diferenciado entre o casamento e a união estável. 
45 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005; 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organização jurídica da 

família. Tese de Doutorado. Curitiba: UFPR, 2005; FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: Elementos 

Críticos à Luz do Novo Código Civil Brasileiro. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003; FARIAS, Cristiano 
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Ante o prestígio do princípio da afetividade na doutrina e na jurisprudência, parece 

haver  pontos a respeito dos quais, contraditoriamente, quase não há interesse em se travar 

um debate mais verticalizado, tais como: a) o princípio da afetividade existe como tal no 

Direito brasileiro? b) O que é o princípio da afetividade? c) Para que serve o princípio da 

afetividade no Direito de Família?  

A resposta a esses três problemas é precondição ao enfrentamento do objeto desta 

dissertação.  

2.1 O Princípio da Afetividade Existe? 

Alguns dos autores que se apoiam na existência do princípio da afetividade  o 

fazem por meio de um interpretação extensiva do princípio mais utilizado no Direito 

brasileiro, qual seja, o da digindade da pessoa humana, expresso no artigo 1º, inciso III, 

da Constituição Federal46. Esse expediente não é nenhuma novidade, já que esse princípio 

é recorrentemente utilizado para fundamentar pleitos das mais variadas espécies, citadas 

em pequenos conflitos individuais, como a cobrança de uma dívida ou a definição dos 

danos pelo abalroamento de automóveis.47 

O princípio da afetividade não está expresso na Constituição Federal de 1988, 

tampouco no Código Civil de 2002. São encontráveis apenas as expressões “afeto” e 

“afetividade” em leis mais recentes, como, por exemplo, a Lei nº 12.010, de 3 de agosto 

de 2009, que promoveu alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo a 

                                                           
Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito de Família. 3. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2011; LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  
46DIAS, Maria Berenice. União homoafetiva. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 61. 

MATOS, Ana Carla Harmatiuk. Famílias recompostas: em busca de seu pleno reconhecimento jurídico. In: 

MENEZES, Joyceanne Bezerra de; MATOS, Ana Carla Harmatiuk (Org.). Direito das famílias por 

juristas brasileiras. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 319-336. p. 320. FACHIN, Luiz Edson. Prefácio. In. 

CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. Rio de Janeiro: Renovar, 

2013. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2006. P. 180. LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 4.ed. 2. tir. São Paulo. Saraiva, 

2012, p. 69. 
47 RODRIGUES JR., Otávio Luiz. Estatuto epistemológico do Direito Civil contemporâneo na tradição de 

civil law em face do neoconstitucionalismo e dos princípios. O Direito, Lisboa, ano 143, v. II, p. 43-66, 

2011. p. 59 
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expressão “vínculos de afinidade e afetividade”48, e a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, 

de 7 de agosto de 2006), a qual exprime a dicção “relação íntima de afeto”.49 

Para saber se o princípio da afetividade existe, é preciso analisar sua natureza e se 

o ordenamento jurídico brasileiro é capaz de dar-lhe status de princípio jurídico dotado 

de normatividade.  

Se não há previsão expressa como princípio positivado, resta saber se o Estado 

pode transformar um sentimento íntimo em bem tutelado pelo Estado.  

Danilo Porfírio acentua que, embora haja diferença entre afeto e afetividade, na 

prática, o princípio da afetividade é utilizado para preencher a carência afetiva nas 

relações familiares, portanto, está atrelado à falta de sentimento.50 

Para o autor, a afetividade deve distanciar-se da afeição, ou seja, do sentimento, e 

aproximar-se do verdadeiro objeto do Direito, representado pela vontade, ato de liberdade 

que repercute na ação ou omissão, e, ao se tornarem públicas e contínuas, adquirirão 

consequências normativas-vinculadoras.51 

Assim, para ele, a afetividade, por si, assume imperativo moral, 

independentemente, portanto, de imposição, pressupondo uma vontade boa, 

autossuficiente, determinada por decisões, atos de liberdade que, somente ao se tornarem 

públicas e contínuas, repercutem individual e socialmente. É de uma moralidade formal, 

sem conteúdo, um conjunto de critérios, uma fórmula decisória que orienta a vontade.52 

O autor complementa seu raciocínio, ao acentuar que os sentimentos abrangentes 

das relações familiares não são tutelados pelo princípio da afetividade, somente os fatos 

correspondentes às ações praticadas com suporte em atos de liberade, assumindo o sentido 

de autorresponsabilidade, próprio da autonomia da vontade, possuem tal proteção.53 

                                                           
48 Art. 25. [...] 

Parágrafo único.  Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que aumenta além da unidade pais e 

filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive 

e mantém vínculos de afinidade e afetividade.” (NR) 
49 Art. 5o. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação 

ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial: [...] III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 
50 PORFÍRIO, Danilo. op. cit. p. 45. 
51 PORFÍRIO, Danilo. op. cit. p. 45. 
52 PORFÍRIO, Danilo. op. cit. p. 49. 
53 PORFÍRIO, Danilo. op. cit. p.  53. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art25p
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Portanto, conclui-se que a afetividade, por si, não produz efeito jurídico, é 

necessário se desvincular do sentimento, passando pelo ato de vontade, se tornando ação 

ou omissão, para produzir direito e obrigações. 

Sobre isso, importante é mencionar os ensinamentos de Miguel Reale, quando este 

exprime que a afetividade está aliada à intelectualidade na formação da conduta. Para o 

jurista, o que ocorre na Filosofia Contemporânea é uma valorização dos processos 

institucionais, no sentido de mostrar que o homem não é apenas portador da razão, 

tampouco um ser que só pela razão logra atingir o conhecimento. Há certas coisas que só 

se conhecem puramente por intermédio dos elementos que a afetividade, a vontade ou a 

intelecção pura nos fornecem”.54 

Atalá Correia ensina que algumas pessoas adotam um comportamento 

socialmente típico de família, baseado no sentimento que as une, caracterizando, assim, 

a socioafetividade, no entanto, o autor lembra que o afeto, por si, não é capaz de dar 

substrato fático à existência de situações jurídicas de Direito de Família, pois de nada vale 

se não for expresso e declarado para que tenha vinculação.55 

Por melhor que seja uma família arrimada no sentimento de afeto, o princípio da 

afetividade não é apto a resolver a falta deste. O Direito não considera o afeto como fonte 

imediata, sobretudo nas relações familiares; considera, isto sim, os compromissos 

assumidos ou na realização de deveres decorrentes de fatos objetivos geradores de 

situações familiares.56  

Tem-se, portanto, que o suposto princípio da afetividade não determina a existência 

de afeto nas relações familiares. Embora o pensamento pós-moderno tenha reconhecido 

a complexidade do homem e seu conteúdo de razão e emoção, o que, por sua vez, 

consolidou a importância da afetividade em sua conduta, o Direito se limita a utilizá-la 

mantendo a própria natureza de ciência que estuda os fenômenos sociais do mundo 

objetivo.57 

                                                           
54 REALE. Miguel. Filosofia do direito. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 115-126. 
55 CORREIA. Atalá. Insuficiência da afetividade como critério de determinação da paternidade. Revista 

de Direito Civil Contemporâneo | vol. 14/2018 | p. 335 - 366 | Jan - Mar / 2018 DTR\2018\10357. p.4. 
56 FERNANDES, André Gonçalves. Homossexuais: direito ao matrimônio? In: PEREIRA JÚNIOR, 

Antônio Jorge; GOZZO, Débora; LIGIERA, Wilson Ricardo (Org.). Direito e dignidade da família. São 

Paulo: Almedina, 2012. p. 113-137. p. 127. 
57 AROUCA, Ana Carolina Bergamaschi. op. cit. p. 79. 
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Assim, pode concluir-se que o princípio da afetividade existe do ponto de vista 

formal, mas inexiste sob o prisma material, uma vez que o afeto diz respeito ao sentimento 

que motiva a ação ou omissão, aspecto esse que refoge os lindes legais, situando-se pela 

sua subjetividade e impossibilidade de precisa materialização. 

2.2 O que é o Princípio da Afetividade? 

A doutrina divide-se entre aqueles que argumentam que a afetividade deve ser 

reconhecida e pode ser classificada como um princípio jurídico e outros reconhecedores 

da afetividade como intrínsceca às relações familiares, mas ressaltam que lhe falta 

objetividade para obter status normativo: existem, ainda, os que exprimem a afetividade 

como algo sem valor jurídico, porquanto o afeto é um sentimento, pois, estranho ao 

Direito.  

2.2.1 Autores que defendem que a afetividade deve ser reconhecida e classificada 

como um princípio jurídico  

Maria Berenice Dias  ensina que os “ [...] O desenvolvimento da sociedade e as 

novas concepções da família emprestaram visibilidade ao afeto, quer na identificação dos 

vínculos familiares, quer para definir os elos de parentalidade. Passou-se a desprezar a 

verdade real quando se sobrepõe um vínculo de afetividade”.58 

Ana Carla Harmatiuk Matos anota a ideia de que a família contemporânea é como 

um “[...] tecido de fios de afeto que agasalham a pessoa e sua dignidade”, e que seu centro 

é a socioafetividade e não mais o modelo patrimonialista.59 

Luiz Edson Fachin leciona que o afeto constitui o âmago das relações familiares:  

Do reconhecimento do afeto que constitui o âmago das relações 

familiares à imperiosa superação de um modelo único e estanque de 

família, cujo alicerce maior se verifica em um Código que ignora a 

realidade que o circunda, emerge, nesta oportunidade, um trabalho 

primoroso, que apreende a pluralidade das fontes normativas e vence o 

reducionismo codificador.(...) Destarte, com os olhos no futuro, mas 

sem descurar da realidade fática e normativa do presente, o autor 

briosamente investiga a família como espaço para a livre realização 

correlacional de seus integrantes, as novas formas de convivência 

familiar e como essas questões vertem novos desafios para o Direito 

                                                           
58 DIAS, Maria Berenice. op. cit. p. 412. 
59 59 MATOS, Ana Carla Harmatiuk. Famílias recompostas: em busca de seu pleno reconhecimento jurídico. 

In: MENEZES, Joyceanne Bezerra de; MATOS, Ana Carla Harmatiuk (Org.). Direito das famílias por 

juristas brasileiras. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 319-336. p. 320. 
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frente à racionalidade da contemporânea estrutura jurídica brasileira, 

cujo legado positivista convive com a busca pela superação do 

formalismo. (...) Eis que se apresenta à comunidade jurídica um 

hodierno e salutar contributo à coeva feição do Direito da(s) 

Família(s).60  

Rodrigo da Cunha Pereira também reconhece juridicidade ao “princípio da 

afetividade”. o Autor ressalta que uma família não deve ser sustentada em razões de 

dependência econômica mútua, mas, exclusivamente, por constituir núcleo afetivo, que 

se justifica, principalmente, pela solidariedade mútua, pois o afeto é um elemento 

essencial de todo e qualquer núcleo familiar, inerente a todo e qualquer relacionamento 

conjugal ou parental.61 

Paulo Lôbo busca definir o contexto em que se insere o princípio da afetividade:  

A família recuperou a função que, por certo, esteve nas suas origens 

mais remotas: a de grupo unido por desejos e laços afetivos, em 

comunhão de vida. O princípio jurídico da afetividade faz despontar a 

igualdade entre irmãos biológicos e adotivos e o respeito a seus direitos 

fundamentais, além do forte sentimento de solidariedade recíproca, que 

não pode ser perturbada pelo prevalecimento de interesses patrimoniais. 

É o salto, à frente, da pessoa humana nas relações familiares.62 

Tânia da Silva Pereira, ao atualizar a obra de Caio Mário da Silva Pereira, quando 

trata dos princípios norteadores do Direito de Família, ressalta que o princípio da 

afetividade, embora não esteja positivado na Constituição de 1988, pode ser considerado 

um princípio jurídico. Assim o entende porque seu conceito é constituído por meio de 

uma interpretação sistemática da Constituição Federal (art. 5º, §2º), bem como em razão 

de que tal princípio é uma das grandes conquistas advindas da família contemporânea, de 

modo que é considerado receptáculo de reciprocidade de sentimentos de 

responsabilidade.63  

                                                           
60 FACHIN, Luiz Edson. Prefácio. In. CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito 

de Família. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.  
61 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2006. P. 180. 
62 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 4.ed. 2. tir. São Paulo. Saraiva, 2012, p. 69. 
63 PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Volume V. Direito de Família – 22. Ed.d. 

Revista e atualizada por Tânia da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 66. 
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Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho não pensam diferentemente, pois 

assumem a ideia de que “[...] todo o Direito de Família gira em torno do princípio da 

afetividade.64 

2.2.2 Autores que reconhecem a afetividade como intrínsceca às relações 

familiares, mas ressaltam que lhe falta objetividade para obter status normativo 

A segunda corrente, embora entenda a efetividade como valor jurídico a ser tutelado 

pelo Estado, exprime que algum limite há de lhe ser imposto, principalmente quanto à 

necessidade de objetivação do princípio da afetividade. Os adeptos desse ala pretendem 

dar valor à teoria do fato, como se um fato, por si, só pudesse ter efeitos jurídicos, sem 

que tenha o contorno jurídico necessário. 

Ricardo Calderón, no mesmo passo em que defende o princípio da afetividade como 

base primordial para a tutela do Direito de Família, verifica a necessidade de objetivação 

do mencionado princípio, caracterizada pelos fatos sociais concretos que indiquem haver 

uma manifestação afetiva. O autor sugere que a denominação correta do princípio é “[...] 

princípio da afetividade jurídica objetiva”65: 

A apuração da afetividade se dará pela verificação da presença de fatos 

signo-presuntivos desta manifestação afetiva, de modo que, ante a 

constatação de determinados fatos (dimensão objetiva), estes 

significarão desde logo a presença da afetividade, restando presumida 

então a sua dimensão subjetiva (presunção iuris tantum). A percepção 

da possibilidade de apuração da afetividade pela análise de fatos signo-

presuntivos pode permitir uma maior operabilidade do princípio, 

superando dificuldades que poderiam se apresentar na sua verificação 

concreta. 

Há que se destacar, ainda, que tal conjunto fático indicativo da 

afetividade deverá estar corroborado pela presença dos elementos da 

estabilidade e da ostentabilidade, de modo que apenas a presença 

concomitante destes elementos poderá indicar a constatação desta 

afetividade familiar geradora de efeitos jurídicos (o que permitirá 

afastar casos de manifestações afetivas eventuais ou fugazes, que não 

mereçam tal configuração).66  

Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias entendem que o afeto, embora seja 

considerado critério primordial para o Direito de Família, é destituído de obrigatoriedade 

jurídica, tendo em vista seu caráter sentimental e espontâneo. Desse modo, para os 

                                                           
64 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Direito de Família: as famílias em 

perspectiva constitucional. São Paulo: Saraiva. 2011, p. 87.  
65 CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da afetividade no Direito de Família. Rio de Janeiro. Renovar: 

2013, p. 266. 
66 CALDERÓN. Ricardo Lucas. op. cit. p. 266-267. 
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autores, não é possível impor tal sentimento, pois o afeto é inexigível por intermédio do 

Poder Judiciário, sob pena de martirizar sua essência espontânea.67 

Em suma, a diferença da corrente anterior para essa é que aquela sequer materializa 

o afeto, o que a torna vazia e, por isso, inútil. Já o segundo pendor tenta materializar o 

afeto pelo simples fato, sem o arcaouço jurídico que deve o agir ter, em especial da 

licitude. 

2.2.3 Autores que exprimem a afetividade como algo sem valor jurídico, uma vez 

que o afeto é um sentimento, portanto, estranho ao Direito  

André  Gonçalves Fernandes entende que o compromisso nascido do afeto somente 

adentrará o Direito mediante declaração negocial ou comportamento externo que permita 

identificar um status familiar semelhante ao que esteja previsto no ordenamento. Lembra 

o autor que o Direito não considera o afeto força atrativa de algumas das relações humanas 

como fonte imediata de direitos, sobretudo nas relações familiares, pois considera 

somente o compromisso objetivo com a assunção dos deveres daí decorrentes.68  

Regina Beatriz Tavares e Washington de Barros Monteiro,assinalam ser “[...] o 

afeto relevante nas relações de família, mas não se pode olvidar que o Direito de Família 

tem embasamento em direitos e deveres e não em sentimentos ou emoções”.69 Ainda 

segundo os autores, tem-se que: 

Não se pode esquecer que o direito serve à solução de conflitos, ainda 

mais quando estamos diante de relações de família, de modo que 

quando o conflito se instalou no seio de uma família, não existe mais 

afeto, sentimento que não oferece saída para os litígios já instalados.70 

Ao comentar sobre as ações nas quais há pretensão indenizatória por abandono 

afetivo, em um artigo publicado na sua página da internet, Regina Beatriz Tavares 

defende o argumento de que não é a falta de afeto em si a causa do dever de indenizar, 

                                                           
67FARIAS, Cristiano Chaves de; e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: contratos – teoria geral 

e contratos em espécie. Vol. 4. – 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2015, p. 33. 

68 FERNANDES, André Gonçalves. Homossexuais: direito ao matrimônio? In: PEREIRA JÚNIOR, 

Antônio Jorge; GOZZO, Débora; LIGIERA, Wilson Ricardo (Org.). Direito e dignidade da família. São 

Paulo: Almedina, 2012. p. 113-137. p. 127. 
69 MONTEIRO, Washington de Barros; e TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de Direito Civil, 

2: Direito de Família. 43. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 45.  
70 MONTEIRO, Washington de Barros; e TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. op. Cit. p. 45. 
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devendo esse ser preenchido pelo descumprimento doloso e injustificado dos deveres dos 

genitores de educar e ter os filhos em sua companhia:  

[...] amar não é dever ou direito no plano jurídico. Portanto não há 

qualquer ilicitude na falta de amor. Quem deixa de amar, numa relação 

de família, não pratica ato ilícito. [...] O abandono do filho, desde que 

seja voluntário e injustificado, configura violação ao dever do pai de ter 

o filho em sua companhia. Essa conduta desrespeita o direito do filho à 

convivência familiar. Aí reside a ação ou omissão, um dos requisitos da 

responsabilidade civil. Se dessa conduta resultam danos ao filho [...] 

estarão preenchidos os outros requisitos da responsabilidade civil: nexo 

causal e dano. A falta de afeto ou de amor não pode gerar a condenação 

paterna no pagamento de indenização ao filho, mas, sim, o ato ilícito 

acima descrito.71  

Renata Barbosa Almeida e Walsir Edson Rodrigues Jr. salientam que, embora o 

afeto tenha surgido para fundamentar as relações familiares, não acreditam que ele seja 

dotado de normatividade. Segundo os autores, se princípios são normas,  eles possuem 

caráter cogente, portanto, a afetividade não é passível de exigibilidade. Nesse sentido, 

destacam:  

Se o afeto é um sentimento de afeição para com alguém, soa intrínsico 

ao mesmo a característica de espontaneidade. É uma sensação que se 

apresenta, ou não, naturalmente. É uma franca disposição emocional 

para com o outro que não tolera variações de existência: ou há ou não 

há; e, tanto numa como noutra hipótese, o é porque autêntico. Isso 

impede que, ainda que se pretenda, se possa interferir sob o propósito 

de exigibilidade nas situações em que ele não se apresenta 

autonomamente72. 

Ana Carolina Bergamaschi Arouca postula o ponto de vista conforme o qual 

[...] buscar justificação de toda conduta pautada pela autonomia 

irrestrita da vontade e total liberdade individual, na dignidade da pessoa 

humana e, por consequência, no afeto, é uma atitude temerosa, já que 

pode se tornar ponto de partida para qualquer tipo de construção jurídica 

conteporânea em nome da busca pela felicidade.73  

Segundo a autora,  

Não cabe à ciência jurídica ou aos seus aplicadores, adentrar a esfera 

psíquica do homem para valorar seus sentimentos. Deve-se considerar 

apenas o homem como um ser racional que pratica atos voluntários. O 

Direito Civil deve enxergar o sentimento pelo filtro da voluntariedade. 

Deve avaliar apenas a ação ou omissão voluntária, o comportamento 

                                                           
71 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Um caso real de abandono paterno. Disponível em 

http://www.reginabeatriz.com.br/academico/artigos/artigo.aspx?id=203> Acesso em 15. Fev.2018. 
72 ALMEIDA. Renata Barbosa; RODRIGUES JR. Walsir Edson. Famílias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2010, p. 50. 
73 AROUCA, Ana Carolina Bergamaschi. op. cit. p.  84. 
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humano, se furtando de investigar as reações físicas e psíquicas que 

determinaram o ato74. 

Atalá Correia entende que “[...] não é possível dizer que a afetividade é a fonte da 

família, mas apenas que há uma relação frequente, não necessária, entre uma coisa e 

outra75”. Segundo ele, “[...] nem toda família advém de afeto e, por outro lado, há afeto 

onde não há família”.76 

Antônio Jorge Pereira reporta-se à inviabilidade de dar status de princípio jurídico 

um elemento da interioridade como a afetividade e ainda sobre a impossibilidade de 

associar a afetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana: 

Sendo a afetividade elemento da interioridade, como dar-lhe status de 

princípio jurídico, sendo que o Direito prima pela dimensão objetiva 

das relações sociais? Nenhum princípio jurídico se refere a algo da 

dimensão interna do indivísuo, extamente porque isso escapa ao 

Direito. Pelo contrário, os princípios referem-se a situações objetivas 

ou relacionadas, como a boa fé objetiva, o pacta sunt servanda, o  rebus 

sic stantibus, a equidade, o melhor interesse da criança, etc. Além disso, 

os afetos, por si mesmos, são movimentos da sensibilidade de 

involuntários (portanto sem autocontrole), por vezes contrário ao bem 

comum e à justiça. Todo o plano dos desafetos, não se deve olvidar, 

também compõe o universo afetivo. Como se vê, de rigor, os afetos não 

podem ser, por si, associados à dignidade humana, sendo muitas vezes 

contrário a ela. 

2.2.4 Breves considerações sobre a corrente adotada 

A pesquisa  sob relação vincula-se à última corrente, a qual entende que não  há 

fundamentos jurídicos sólidos para sustentar a materialidade de um princípio denominado 

de afetividade.   

Não é necessário criar um princípio para reger as relações familiares, uma vez que 

isso não garante a proteção da instituição familiar, bem como de seus integrantes, pois 

apenas facilita a criação de ambientes confusos, sem estabilidade e perenidade. 

 Além disso, a criação doutrinária e jurisprudencial do princípio da afetividade, 

reforça o poder discricionário dos juízes nos julgamentos de processos envolvendo 

aspectos familiares, o que facilita o reconhecimento de inúmeras versões, constituídas e 

desconstituídas na velocidade da satisfação pessoal, na medida em que cada integrante 

                                                           
74 AROUCA, Ana Carolina Bergamaschi. op. cit. p. 84. 
75 CORREIA. Atalá. op. cit. p. 3. 
76 CORREIA. Atalá. op. cit. p. 3. 
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busca apenas a felicidade sem se preocupar com o outro, o que pode trazer graves 

consequências a todos os envolvidos naquele ambiente, em especial, às crianças77.  

Assim, reconhecer o afeto como critério decisivo para aceitar relações familiares 

não garante ambiente seguro, sadio e harmonioso dentro de um lar. Os deveres exigidos 

nas regras de filiação, casamento e união estável, expressos na legislação atual brasileira, 

são suficientemente capazes de dar amparo aos aspectos jurídicos relacionados ao Direito 

de Família.  

Adiante será demonstrado o posicionamento jurisprudencial no que concerne ao 

tema abordado neste capítulo, ao analisar casos julgados pelo Superior Tribunal de 

Justiça. 

2.2.5. Análise do posicionamento jurisprudencial perante o Supremo Tribunal 

Federal e Superior Tribunal de Justiça quanto à recepção do suposto princípio da 

afetividade 

Na jurisprudência, com  base em pesquisa realizada no portal do Supremo Tribunal 

Federal e no Superior Tribunal de Justiça, identificou-se que o afeto, embora seja 

mencionado, não serve como fundamento às relações familiares, porquanto tais acórdãos 

se baseiam nas consquências do descumprimento dos deveres da paternidade, do 

casamento e da união estável, bem como no princípio da prevalência dos interesses dos 

filhos. Ao fazer a leitura cuidadosa dos julgados, percebe-se que, até mesmo na 

valorização das uniões homoafetivas como uniões estáveis, a proteção foi dada com base 

nos princípios e requisitos da união estável constantes do art. 1.723 do Código Civil. 

O princípio da afetividade é aparentemente utilizado para resolver conflitos em 

relação às seguintes matérias: a) o reconhecimento da possibilidade jurídica de 

Constituição de união estável entre pessoas do mesmo sexo; b) reparação de danos em 

razão de abandono afetivo; c) reconhecimento jurídico da multiparentalidade. 

A fim de demonstrar o entendimento jurisprudencial para cada item ora citado, será 

descrito um caso emblemático de julgados dos tribunais superiores, no entanto, a pesquisa 

não contém ainda o necessário aprofundamento, tendo em vista que o quarto capítulo 

deste trabalho encerra uma pesquisa jurisprudencial mais completa, com o intuito de 

                                                           
77 AROUCA, Ana Carolina Bergamaschi. op. cit. p. 70-81. 



, 

 36 
 

provar que o princípio da afetividade é, na verdade, utilizado como pano de fundo para 

demandas de cunho prioritariamente patrimonial. 

a) Reconhecimento da possibilidade jurídica de Constituição de união estável entre 

pessoas do mesmo sexo: 

Em 05 de maio de 2011, os ministros do Supremo Tribunal Federal, ao julgarem a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4277 e a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) nº 132, reconheceram a união estável para casais do 

mesmo sexo. O relator das ações, ministro Ayres Britto, votou no sentido de dar 

interpretação conforme a Constituição Federal para excluir qualquer significado do artigo 

1.723 do Código Civil que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo 

sexo como entidade familiar78. 

                                                           
78 EMENTA: 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). 

PERDA PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO 

COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA 

ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI 

nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir “interpretação conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código 

Civil. Atendimento das condições da ação. 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM 

RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO 

PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO 

COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO 

COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA 

SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, 

EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA 

PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou 

implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito, 

à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo constitucional 

de “promover o bem 2 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 

2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 

documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o 

número 1319706. ADPF 132 / RJ de todos”. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso 

do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana “norma geral negativa”, segundo a qual “o que não estiver 

juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido”. Reconhecimento do direito à 

preferência sexual como direta emanação do princípio da “dignidade da pessoa humana”: direito a auto-

estima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo 

da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade 

faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da 

intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea. 3. 

TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE 

QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM 

SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO 

CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE 

CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à 

família, base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. 

Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou 

informalmente constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A 

Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão “família”, não limita sua formação a casais heteroafetivos 

nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada que, 
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O Ministro argumentou que o artigo 3º, inciso IV, da CF veda qualquer 

discriminação em virtude de sexo, raça, cor e que, nesse sentido, ninguém pode ser 

diminuído ou discriminado em função de sua preferência sexual. “O sexo das pessoas, 

salvo disposição contrária, não se presta para desigualação jurídica”. Observou ainda que 

                                                           
voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária 

relação tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus institucional de concreção dos direitos 

fundamentais que a própria Constituição designa por “intimidade e vida privada” (inciso X do art. 5º). 

Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que somente ganha plenitude de sentido se 

desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma 3 Supremo Tribunal Federal Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 1319706. ADPF 132 / RJ autonomizada família. 

Família como figura central ou continente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação 

não-reducionista do conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas do 

casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção 

do pluralismo como categoria sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para 

manter, interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que passa 

pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das pessoas. 4. UNIÃO ESTÁVEL. 

NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA 

ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE 

ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS 

DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS 

CONCEITOS DE “ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A referência constitucional à dualidade 

básica homem/mulher, no §3º do seu art. 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. Impossibilidade de uso da letra da Constituição para ressuscitar o art. 175 da Carta de 

1967/1969. Não há como fazer rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo do seu parágrafo terceiro. Dispositivo 

que, ao utilizar da terminologia “entidade familiar”, não pretendeu diferenciá-la da “família”. Inexistência 

de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de Constituição de um novo e 

autonomizado núcleo doméstico. Emprego do fraseado “entidade familiar” como sinônimo perfeito de 

família. 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 4 Supremo Tribunal Federal Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 1319706. ADPF 132 / RJ com os indivíduos 

homoafetivos. Aplicabilidade do §2º do art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos e 

garantias, não expressamente listados na Constituição, emergem “do regime e dos princípios por ela 

adotados”, verbis: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte”. 5. DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. 

Anotação de que os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso convergiram no 

particular entendimento da impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união homoafetiva nas espécies 

de família constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união entre parceiros do 

mesmo sexo como uma nova forma de entidade familiar. Matéria aberta à conformação legislativa, sem 

prejuízo do reconhecimento da imediata auto-aplicabilidade da Constituição. 6. INTERPRETAÇÃO DO 

ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO 

HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de 

interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à 

luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de “interpretação conforme à Constituição”. Isso 

para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, 

pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo 

as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. 
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qualquer depreciação da união estável homoafetiva colide com o inciso IV do artigo 3º 

da CF.  

O Ministro relator destacou que não se deve fazer uso da letra da Constituição da 

República para "matar o seu espírito", tampouco não se deve separar, por um parágrafo, 

o que a vida uniu pelo afeto, em clara remissão ao art. 226, par.3º da CF. Asseverou que 

uma interpretação jurídica acanhada ou reducionista "[...] seria o modo mais eficaz de 

tornar a Constituição ineficaz". Também fez questão de se manifestar sobre o fato de 

que o século XXI já se marca pela preponderância da afetividade sobre a “biologicidade”.  

Os ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, 

Marco Aurélio, Celso de Mello e Cezar Peluso, bem como as ministras Cármen Lúcia 

Antunes Rocha e Ellen Gracie, acompanharam o entendimento do ministro Ayres Britto, 

pela procedência das ações e com efeito vinculante, no sentido de dar interpretação 

conforme a Constituição Federal para excluir qualquer significado do artigo 1.723 do 

Código Civil que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como 

entidade familiar. 

Ao proferir seu voto, o ministro Luiz Fux argumentou que a família é formada por 

três requisitos, quais sejam: o amor familiar, a comunhão e a identidade. Ressaltou, ainda, 

que o amor não se confunde com mera afeição entre as pessoas, mas somente o amor 

familiar, que estabelece relações de afeto, assistência e suporte recíprocos entre os 

integrantes do grupo: 

O que faz uma família é, sobretudo, o amor – não a mera afeição entre 

os indivíduos, mas o verdadeiro amor familiar, que estabelece relações 

de afeto, assistência e suporte recíprocos entre os integrantes do grupo. 

O que faz uma família é a comunhão, a existência de um projeto 

coletivo, permanente e duradouro de vida em comum. O que faz uma 

família é a identidade, a certeza de seus integrantes quanto à existência 

de um vínculo inquebrantável que os une e que os identifica uns perante 

os outros e cada um deles perante a sociedade. Presentes esses três 

requisitos, tem-se uma família, incidindo, com isso, a respectiva 

proteção constitucional.79 

O ministro Lewandowski, embora tenha divergido dos ministros que votaram 

anteriormente, quando não admitiu a classificação da união homoafetiva como união 

                                                           
79 Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 4277 e a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental - ADPF nº 132, voto do ministro Luiz Fux. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633. Acesso em 30 mai 2019. p. 

64. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633
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estável, tendo em vista o explícito no Texto Constitucional, e por entender ter sido esta a 

efetiva vontade do legislador, ressaltou o surgimento de outras modalidades de 

convivência familiar, fundadas no afeto, nas quais se valorizam, de modo particular, a 

busca da felicidade e do bem-estar, o respeito e o desenvolvimento pessoal de seus 

integrantes, que merecem o amparo constitucional. 

O ministro Marco Aurélio trouxe um panorama de toda a evolução por que a família 

transitou no ordenamento brasileiro nos últimos tempos, evidenciando, especialmente, a 

repersonalização ocorrida no Direito de Família e a constitucionalização do Direito Civil. 

Afirmou que não vislumbrava óbice para que a Constituição Federal admita como 

entidade familiar a união homoafetiva, uma vez que o reconhecimento desta família 

depende somente da opção livre e também responsável de Constituição de vida comum 

para promover a dignidade dos partícipes, regida pelo afeto entre eles. 

O ministro Gilmar Mendes afirmou se tratar de um caso de proteção de direitos 

fundamentais, ante o que classificou como" limbo jurídico ", fruto da omissão do Poder 

Legislativo em relação à matéria. Considerou que era dever do Supremo assegurar a 

proteção às uniões homoafetivas, em atendimento aos direitos das minorias e aos 

direitos fundamentais. 

A Ministra Carmem Lúcia destacou o posicionamento consensual da Corte na 

repressão ao preconceito e à discriminação, ao acentuar em seu voto a ideia de que todas 

as modalidades de preconceito merecem repúdio das pessoas que se comprometam com 

a justiça  e a democracia, mais ainda os juízes do Estado Democrático de Direito. 

O ministro Joaquim Barbosa, apesar de ter julgado pela procedência das duas 

ações constitucionais em foco, divergiu em relação aos argumentos utilizados para tal 

entendimento. De acordo com o Ministro, o fundamento constitucional para o 

reconhecimento das uniões homoafetivas não se encontra no artigo 226, parágrafo 

3º da CF - explicitamente destinado a regular as uniões estáveis entre homem e mulher 

-  mas em todos os dispositivos do Texto Magno que protegem os direitos fundamentais.  

De efeito, resta evidente que o o afeto, embora seja mencionado, conquanto citado, 

não serve como fundamento às relações homoafetivas, sendo imprescindível para esses 

casos a proteção dos princípios e requisitos da união estável constantes do art. 1.723 do 

Código Civil. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645133/artigo-226-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645006/par%C3%A1grafo-3-artigo-226-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645006/par%C3%A1grafo-3-artigo-226-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Importa mencionar que esse julgamento fez com que diversas portas, de vários 

institutos jurídicos, fossem abertas aos homossexuais, nomeadamente a adoção conjunta 

e o casamento civil por conversão. 

b) Reparação de danos em razão de abandono afetivo: 

Em novembro de 2005, o Superior Tribunal de Justiça julgou a primeira ação que 

objetivava indenização pelo abandono afetivo do pai (Resp 757.411/MG)80. Era o caso 

em que o pai havia se afastado de seu filho em razão do nascimento de sua segunda 

filha, proviniente de outras núpcias. O filho que que supostamente havia sido 

abandonado buscou o pai até seus quinze anos de idade, até que apresentou problemas 

de cunho emocional em razão  da ausência paterna, motivo pelo qual ajuizou ação de 

reparação de danos morais, cujo principal fundamento era a falta de amor por parte de 

seu genitor ausente81. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir julgamento, acolheu o Recurso 

Especial interposto pelo pai, ressaltando que a causa de pedir do filho não possui base 

jurídica, sob o pretexto de que o desamor não enseja indenização. Amar ou ter afeto não 

é dever ou direito82. 

Ressalta-se que o fato motivador do indeferimento do pedido inicial pelo STJ foi 

o fundamento ultilizado, pois se este tivesse sido especificamente a violação ao direito 

do filho de conviver e ser educado pelo pai, o caso teria tido um resultado diferente, 

pois se estaria diante de um ato ilícito, de acordo com artigo 1.634, I e II do Código 

Civil, conforme a ementa do acórdão presecreveu no item três: 

Para que se configure a responsabilidade civil, no caso, subjetiva, deve ficar 

devidamente comprovada a conduta omissiva ou comissiva do pai em relação 

ao dever jurídico de convivência com o filho (ato ilícito), o trauma 

piscicológico sofrido (dano a personalidade), e, sobretudo, o nexo causal 

                                                           
80 RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO MORAL. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A indenização por dano moral pressupõe a prática de ato ilícito, não rendendo 

ensejo à aplicabilidade da norma do art. 159 do Código Civil de 1916 o abandono afetivo, incapaz de 

reparação pecuniária. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 757.411/MG, Rel. Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2005, DJ 27/03/2006, p. 299). 
81 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Cuidado de pai e de mãe é dever de natureza objetiva. 

Disponível em https://www.conjur.com.br/2012-mai-04/regina-beatriz-cuidado-pai-mae-dever-natureza-

objetiva. Acesso em 30 maio 2019. 
82 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz, Responsabilidade civil nas relações entre pais e filhos. In: 

DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueirêdo. (Org.). Questões controvertidas no novo Código 

Civil. São Paulo: Método, 2006, v. 5, p. 463-475. 

https://www.conjur.com.br/2012-mai-04/regina-beatriz-cuidado-pai-mae-dever-natureza-objetiva
https://www.conjur.com.br/2012-mai-04/regina-beatriz-cuidado-pai-mae-dever-natureza-objetiva
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entre o ato i´lícito passível de indenização notadamente na hipótese de 

abandono afetivo, todos os elementos devem estar claro e conectados83. 

Regina Beatriz Tavares, ao comentar a decisão do STJ sobre a mencionada 

ocorrência, chama atenção para o fato de que o afastamento do pai preenchia o requisito 

da ação ou omissão violadora de direito, já que o dever do pai de ter o filho em sua 

companhia e o direito do filho à convivência familiar foram desrespeitados. Para a 

autora, os requisitos dos danos e do nexo causal também foram atendidos, pois foi 

comprovado por laudo pericial que o filho sofria de um distúrbio psicopatológico 

causado pela ausência paterna, o que estaria passível de indenização por danos morais, 

já que houve ofensa a direitos da personalidade do filho. Ressalta, no entanto, o Jurista, 

que houve confusão na  fundamentação do pedido, com a “miscelância de conceitos 

como falta de amor, afetividade etc”. 84 

Já o Resp 1.159.24285 julgado pelo STJ em abril de 2012, com relatoria da ministra 

Nancy Andrighi, o qual também se refere a abandono afetivo, teve desfecho diverso. O 

caso iniciou-se com uma sentença de reconhecimento forçado da paternidade, a qual 

deu ensejo a uma ação indenizatória, pela qual a filha requereu indenização dos danos 

materiais e também morais em razão do abandono paterno.  

                                                           
83 Item 3 da ementa do REsp 757.411/MG 
84 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Cuidado de pai e de mãe é dever de natureza objetiva. 

Disponível em https://www.conjur.com.br/2012-mai-04/regina-beatriz-cuidado-pai-mae-dever-natureza-

objetiva. Acesso em 30 maio 2019. 
85 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, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, 

DJe 10/05/2012) 

https://www.conjur.com.br/2012-mai-04/regina-beatriz-cuidado-pai-mae-dever-natureza-objetiva
https://www.conjur.com.br/2012-mai-04/regina-beatriz-cuidado-pai-mae-dever-natureza-objetiva
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Depois de perder em segunda instância, o pai interpôs Recurso Especial, alegando 

que não havia abandonado a filha e que, mesmo que houvesse, a pena aplicável deveria 

ser a de perda do poder familiar, não a de indenização, no entanto, a Ministra Nancy 

Andrighi reconheceu que não há qualquer óbice à aplicação das regras referentes à 

responsabilidade civil e ao consequente dever de indenizar nas relações familiares. 

Para a Ministra, a discussão era em torno da imposição biológica e também legal 

de cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas gerarem ou adotarem 

filhos, e não sobre o amor que o pai deveria ter com a filha, pois esse corresponde à 

motivação, questão que refoge os lindes legais, situando-se, pela sua subjetividade e 

impossibilidade de precisa materialização, no universo metajurídico da Filosofia, da 

Psicologia ou da Religião. Em suma, amar é faculdade, cuidar é dever.86 

No final, foi determinado que o pai devia pagar R$200.000,00 (duzentos mil reais) 

de indenização para compensar os danos morais sofridos pela filha, o que configurou  a 

aplicação da responsabilidade civil nas relações de família. 

c) Reconhecimento jurídico da multiparentalidade: 

Cita-se, nessa oportunidade, o RE 898.060 -SP87, caso de repercusão geral, de 

relatoria do Luiz Fux (Tema 622), pelo qual, em setembro de 2016, o Supremo Tribunal 

                                                           
86 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Cuidado de pai e de mãe é dever de natureza objetiva. 

Disponível em https://www.conjur.com.br/2012-mai-04/regina-beatriz-cuidado-pai-mae-dever-natureza-

objetiva. Acesso em 30 maio 2019. 
87 EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO 

CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO ENTRE PATERNIDADES SOCIOAFETIVA E 

BIOLÓGICA. PARADIGMA DO CASAMENTO. SUPERAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 

EIXO CENTRAL DO DIREITO DE FAMÍLIA: DESLOCAMENTO PARA O PLANO 

CONSTITUCIONAL. SOBREPRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA (ART. 1º, III, DA CRFB). 

SUPERAÇÃO DE ÓBICES LEGAIS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS. DIREITO 

À BUSCA DA FELICIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO. INDIVÍDUO COMO 

CENTRO DO ORDENAMENTO JURÍDICOPOLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS 

REALIDADES FAMILIARES A MODELOS PRÉCONCEBIDOS. ATIPICIDADE CONSTITUCIONAL 

DO CONCEITO DE ENTIDADES FAMILIARES. UNIÃO ESTÁVEL (ART. 226, § 3º, CRFB) E 

FAMÍLIA MONOPARENTAL (ART. 226, § 4º, CRFB). VEDAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO E 

HIERARQUIZAÇÃO ENTRE ESPÉCIES DE FILIAÇÃO (ART. 227, § 6º, CRFB). PARENTALIDADE 

PRESUNTIVA, BIOLÓGICA OU AFETIVA. NECESSIDADE DE TUTELA JURÍDICA AMPLA. 

MULTIPLICIDADE DE VÍNCULOS PARENTAIS. RECONHECIMENTO CONCOMITANTE. 

POSSIBILIDADE. PLURIPARENTALIDADE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL 

(ART. 226, § 7º, CRFB). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE PARA 

APLICAÇÃO A CASOS SEMELHANTES. 1. O prequestionamento revela-se autorizado quando as 

instâncias inferiores abordam a matéria jurídica invocada no Recurso Extraordinário na fundamentação do 

julgado recorrido, tanto mais que a Súmula n. 279 desta Egrégia Corte indica que o apelo extremo deve ser 

apreciado à luz das assertivas fáticas estabelecidas na origem. 2. A família, à luz dos preceitos 

constitucionais introduzidos pela Carta de 1988, apartou-se definitivamente da vetusta distinção entre filhos 

legítimos, legitimados e ilegítimos que informava o sistema do Código Civil de 1916, cujo paradigma em 

https://www.conjur.com.br/2012-mai-04/regina-beatriz-cuidado-pai-mae-dever-natureza-objetiva
https://www.conjur.com.br/2012-mai-04/regina-beatriz-cuidado-pai-mae-dever-natureza-objetiva
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Federal reconheceu a multiparentalidade, dando prevalência da paternidade socioafetiva 

em detrimento da paternidade biológica. 

                                                           
matéria de filiação, por adotar presunção baseada na centralidade do casamento, desconsiderava tanto o 

critério biológico quanto o afetivo. 3. A família, objeto do deslocamento do eixo central de seu regramento 

normativo para o plano constitucional, reclama a reformulação do tratamento jurídico dos vínculos 

parentais à luz do sobreprincípio da dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB) e da busca da felicidade. 4. 

A dignidade humana compreende o ser humano como um ser intelectual e moral, capaz de determinar-se e 

desenvolver-se em liberdade, de modo que a eleição individual dos próprios objetivos de vida tem 

preferência absoluta em relação a eventuais formulações legais definidoras de modelos preconcebidos, 

destinados a resultados eleitos a priori pelo legislador. Jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão 

(BVerfGE 45, 187). 5. A superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias construídas 

pelas relações afetivas interpessoais dos próprios indivíduos é corolário do sobreprincípio da dignidade 

humana. 6. O direito à busca da felicidade, implícito ao art. 1º, III, da Constituição, ao tempo que eleva o 

indivíduo à centralidade do ordenamento jurídico-político, reconhece as suas capacidades de 

autodeterminação, autossuficiência e liberdade de escolha dos próprios objetivos, proibindo que o governo 

se imiscua nos meios eleitos pelos cidadãos para a persecução das vontades particulares. Precedentes da 

Suprema Corte dos Estados Unidos da América e deste Egrégio Supremo Tribunal Federal: RE 477.554-

AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/08/2011; ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 14/10/2011. 

7. O indivíduo jamais pode ser reduzido a mero instrumento de consecução das vontades dos governantes, 

por isso que o direito à busca da felicidade protege o ser humano em face de tentativas do Estado de 

enquadrar a sua realidade familiar em modelos pré-concebidos pela lei. 8. A Constituição de 1988, em 

caráter meramente exemplificativo, reconhece como legítimos modelos de família independentes do 

casamento, como a união estável (art. 226, § 3º) e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes, cognominada “família monoparental” (art. 226, § 4º), além de enfatizar que espécies de 

filiação dissociadas do matrimônio entre os pais merecem equivalente tutela diante da lei, sendo vedada 

discriminação e, portanto, qualquer tipo de hierarquia entre elas (art. 227, § 6º). 9. As uniões estáveis 

homoafetivas, consideradas pela jurisprudência desta Corte como entidade familiar, conduziram à 

imperiosidade da interpretação não reducionista do conceito de família como instituição que também se 

forma por vias distintas do casamento civil (ADI nº. 4277, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal 

Pleno, julgado em 05/05/2011). 10. A compreensão jurídica cosmopolita das famí lias exige a ampliação 

da tutela normativa a todas as formas pelas quais a parentalidade pode se manifestar, a saber: (i) pela 

presunção decorrente do casamento ou outras hipóteses legais, (ii) pela descendência biológica ou (iii) pela 

afetividade. 11. A evolução científica responsável pela popularização do exame de DNA conduziu ao 

reforço de importância do critério biológico, tanto para fins de filiação quanto para concretizar o direito 

fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser. 

12. A afetividade enquanto critério, por sua vez, gozava de aplicação por doutrina e jurisprudência desde o 

Código Civil de 1916 para evitar situações de extrema injustiça, reconhecendo-se a posse do estado de 

filho, e consequentemente o vínculo parental, em favor daquele utilizasse o nome da família (nominatio), 

fosse tratado como filho pelo pai (tractatio) e gozasse do reconhecimento da sua condição de descendente 

pela comunidade (reputatio). 13. A paternidade responsável, enunciada expressamente no art. 226, § 7º, da 

Constituição, na perspectiva da dignidade humana e da busca pela felicidade, impõe o acolhimento, no 

espectro legal, tanto dos vínculos de filiação construídos pela relação afetiva entre os envolvidos, quanto 

daqueles originados da ascendência biológica, sem que seja necessário decidir entre um ou outro vínculo 

quando o melhor interesse do descendente for o reconhecimento jurídico de ambos. 14. A 

pluriparentalidade, no Direito Comparado, pode ser exemplificada pelo conceito de “dupla paternidade” 

(dual paternity), construído pela Suprema Corte do Estado da Louisiana, EUA, desde a década de 1980 para 

atender, ao mesmo tempo, ao melhor interesse da criança e ao direito do genitor à declaração da paternidade. 

Doutrina. 15. Os arranjos familiares alheios à regulação estatal, por omissão, não podem restar ao desabrigo 

da proteção a situações de pluriparentalidade, por isso que merecem tutela jurídica concomitante, para todos 

os fins de direito, os vínculos parentais de origem afetiva e biológica, a fim de prover a mais completa e 

adequada tutela aos sujeitos envolvidos, ante os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, III) e da paternidade responsável (art. 226, § 7º). 16. Recurso Extraordinário a que se nega 

provimento, fixando-se a seguinte tese jurídica para aplicação a casos semelhantes: “A paternidade 

socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação 

concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”. (STF, REx nº 898.060, Rel 

Min. Luiz Fux, Plenário, pub. 24/08/2017). 
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Configura decisão que acolhe a possibilidade da coexistência de paternidade 

socioafetiva com a paternidade biológica, ao reconhecer que não há prevalência do 

vínculo biológico em detrimento do afetivo, admitindo-se o afeto nas relações familiares. 

Com efeito, aceita-se a existência de dois pais, ou duas mães, com todas as 

consequências jurídicas inerentes a uma paternidade, inclusive a incidência dos direitos 

sucessórios, o que abre as portas do Judiciário para demandas mercenárias, baseadas em 

interesses puramente patrimoniais, seja quanto ao direito de alimentos ou aos direitos 

sucessórios . 

Ao proferir o voto, o ministro relator, Luiz Fux, enfatizou que o sobreprincípio da 

diginidade da pessoa humana, na sua dimensão de tutela da felicidade e realização pessoal 

dos indivíduos, com base em suas configurações existenciais, impõe o reconhecimento, 

pelo ordenamento jurídico, de modelos familiares diversos da concepção tradicional. Para 

o Ministro, o aspecto legal deve acolher tanto o vínculo de filiação constituído pela 

relação afetiva, quanto aqueles originados da ascendência biológica, por imposição do 

princípio da paternidade responsável, enunciado expressamente no art. 226, § 7º, da 

Constituição. 

Disse, ainda, o Ministro relator que não cabe, nos tempos atuais, decidir entre a 

filiação afetiva e a biológica, quando o melhor interesse do descendente é o 

reconhecimento jurídico de ambos os vínculos, pois, do contrário, se estraria 

transformando o ser humano em mero instrumento de aplicação dos esquadros 

determinados pelos legisladores. 

Já o ministro Dias Toffoli, em voto divergente, disse que, sob o aspecto da 

parentalidade, há sim uma prevalência do vínculo biológico sobre o vínculo meramente 

socioafetivo. Demonstrou receio com a tese fixada, qual seja, de a família ser confundida 

com parentalidade. Destacou, ainda, que a realidade social não pode ultrapassar o que é 

jurídico, bem como que o vínculo de parentesco pode ser biológico ou socioafetivo, mas 

neste último caso se exige, para fins jurídicos, a vinculação por meio da adoção e sugeriu 

a seguinte tese: “O reconhecimento posterior do parentesco biológico não inavalida 

necessariamente o registro do parentesco socioafetivo, admitindo-se nessa situação duplo 

registro com todas as consequências jurídicas daí decorrentes, inclusive para fins 

sucessórios.” 
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Com efeito, sobre o assunto aqui abordado,  questiona-se o seguinte: se o afeto pode 

justificar a multiparentalidade, como alguns querem impor, com todos os efeitos jurídicos 

inerentes na espera pessoal e patrimonial, o que ocorre se ele deixar de existir e se tormar 

desafeto? Caberá a exclusão daquele pai ou daquela mãe do registro? Sabe-se que não, 

pois o vínculo da parentalidade é irrevogável, como ocorre na adoção, portanto, a 

presença ou ausência de afeto não é determinante para a manutenência ou término de uma 

relação88. 

No que se refere ao argumento de que o objetivo do estabelecimento familiar 

multiparental seria a proteção dos filhos, Kátia Boulos lembra que os filhos já se 

encontram protegidos pelo ordenamento jurídico vigente, embasados nos princípios 

constitucionais da isonomia e da solidariedade familiar, presumidas as necessidades 

enquanto menores, e, a partir da maioridade, pelos dispositos legais garantes do 

cumprimento da obrigação alimentar89. 

Assim, conclui-se que, em razão da análise dos julgados colacionados, o Superior 

Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, embora citem o afeto nos acórdãos, 

para que “politicamente” se tornem adequados, o problema de fundo sempre se mostra na 

valorização dos deveres jurídicos e seu descumprimento, bem como envolve aspectos 

patrimoniais, em sua maioria. 

2.3 Para que Serve o Princípio da Afetividade no Direito de Família 

Para explicar as transformações por que passou o Direito de Família, Ana Carolina 

Arouca acentua que este ramo do Direito Civil “[...] é constentemente reavaliado em 

compasso com os sentimentos axiológicos da sociedde sobre um conjunto de valores 

recetemente aceitos”90. 

Com efeito, novas modalidades familiares emergiram, guiadas pela satisfação 

individual de seus membros, as quais, apoiadas pelo movimento que levanta a bandeira 

                                                           
88 BOULOS, Kátia. Socioafetividade, Família e “Sociedades do Afeto” no Direito de Família e Sucessões 

Contemporâneo. In TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. (Coord.); e CAMARGO NETO, Theodureto 

de Almeida. Grandes Temas de Direito de Família e das Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 349-

382. V. 02. p.  370. 
89 BOULOS, Kátia. Op. cit. p.  370. 
90 AROUCA, Ana Carolina Bergamaschi. op. cit. p. 83. 
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da repersonalização do Direito, abre espaço para que a afetividade possa arrimar as novas 

estruturas familiares. 

Conforme citado anteriormente, os doutrinadores que integram a corrente dita 

progressista postulam o argumento de que o princípio da afetividade é uma extensão do 

princípio da dignidade da pessoa humana, e veio para fundamentar o novo Direito de 

Família, principalmente para legalizar as novas versões familiares contemporâneas, 

compostas e descompostas na velocidade do sentimento humano e da satisfação pessoal91. 

De tal sorte, para essa corrente de juristas, o afeto passa a ser relevante no 

reconhecimento de vínculos familiares, cujos efeitos jurídicos podem ser diversos, pois 

vão desde o reconhecimento da parentalidade, obrigação alimentar, indenização por 

abandono afetivo, entre outros.  

É necessário, no entanto, que os intérpretes do Direito se valham de uma atenção 

especial na análise dos casos concretos que lhes são impostos, de modo que a segurança 

jurídica necessária esteja garantida, pois, ainda que o afeto possa ser reconhecido como 

um dos elementos que compõe as relações familiares, é insuficiente para definir a família, 

uma vez que este sentimento também alberga as relações não inseridas num âmbito 

familiar, como o namoro, as relações de amizade e as de mancebia, por exemplo. 

Manifesta-se Marco Túlio Rocha, exprimindo a noção de que o afeto é insuficiente 

para definir família, uma vez que “[...] há realidades afetivas que extrapolam os limites 

da família e realidades não afetivas que não se incluem no conceito”92. 

Aceitar indiscriminadamente a existência do princípio da afetividade deduzido do 

desgastado princípio da dignidade da pessoa humana nos julgamentos de processos 

envolvendo questões familiares seria ampliar demasiadamente o poder discricionário dos 

juízes: 

[...] as cláusulas não dão tanto poder ao juiz, mas o juiz pode acreditar 

que agora ele tem muito poder. Então, ele pode ir longe demais nos seus 

poderes discricionários. E isso é algo que pode ser observado hoje em 

dia em alguns tribunais brasileiros, quando determinados 

juízes  revelam uma certa tendência a desprezar as normas 

específicas que foram promulgadas pelo legislador, e, em vez disso, 

preferem se basear diretamente no princípio da boa-fé, por 

                                                           
91 GHILARDI, Dóris. op. cit. p. 81. 
92 ROCHA, Marco Túlio de Carvalho. O conceito de Família e suas implicações jurídicas: teoria 

sociojuridica do Direito de Família. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 62 
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exemplo, e recorrer a ele para solucionar o caso, mesmo se a solução 

for contrária ao que a norma específica diz. Então, na realidade, eles 

invertem as decisões que o legislador tomou. E o objetivo das cláusulas 

não é dar poder ao juiz para prevalecer sobre o legislador. A função 

delas é permitir que o juiz tome decisões razoáveis quando  existir uma 

lacuna na legislação, para que, por exemplo, quando não houver 

normas, ele possa encontrá-las nas cláusulas gerais, que podem guiá-lo 

nessa direção93. (grifo nosso) 

Os direitos e deveres previstos na lei para uma família tradicional são reconhecidos 

mesmo em um contexto familiar que não esteja mais assente na afetividade94. A legislação 

brasileira não impõe a existência de afeto nas relações familiares, porquanto se limita a 

dispor sobre ações e omissões, como a falta de assistência material95.  

Nessa dualidade, entre uma alteração de paradigma nas relações familiares e um 

discurso apegado à lei como maneira de propciar segurança jurídica às decisões judiciais, 

é que se desenvolve uma discussão quanto à funcionalidade do princípio da afetividade. 

Desde então, surge a seguinte preocupação: o princípio da afetividade substitui o princípio 

da legitimidade no Direito de Família?  

É importante esclarecer que a palavra legitimidade aqui mencionada corresponde 

àquilo que está de acordo com a lei e o Estado, o qual interfere de modo direto e indireto 

nas relações familiares por meio de seu poder legiferante (art. 1º, § único, da CF). Busca, 

pois, garantir que os direitos e deveres de seus membros estejam por ele acobertados. 

Portanto, o Estado, cercado pelo princípio da legalidade, previso no art. 2º da Lei nº 

9.784/99, está atrelado somente ao que a lei permite96.  

Quanto ao termo legalidade e ao vocábulo legitimidade, embora se 

complementem, não significam a mesma coisa. Paulo Bonavides ensina que legalidade 

corresponde àquilo que exprime inteira conformidade com a ordem jurídica vigente, ao 

passo que legitimidade questiona a justificação e os valores do poder legal97. 

                                                           
93 RODRIGUES JR., Otavio Luiz; RODAS, Sérgio. Princípios do Código Civil não autorizam juiz a 

atropelar a lei.  Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 5, 2015. 
94 GHILARDI, Dóris. op. cit. p. 254. 
95 AROUCA, Ana Carolina Bergamaschi. op. cit. p. 85. 
96 RODRIGUES JR., Otavio Luiz. op. cit. p. 44 
97 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 22. ed. São Paulo. Malheiros. p. 120-121. 
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Assim, presume-se que os atos estatais são legais e também legítimos, porquanto 

estão em conformidade com a lei e, de acordo com Estado Democrático, advêm de 

representantes eleitos (legitimados) pelo povo.  

Uadi Lamêgo leciona que, pelo princípio da legalidade, somente o Poder 

Legislativo pode criar comandos inovadores na ordem jurídica, ou seja, conferir direitos 

e instituir deveres ao sujeito98. André Ramos Tavares complementa essa afirmação, 

exprimindo a noção de que a exigência da legalidade nas condutas do Estado é garantia 

da expressão da vontade geral, ou seja, na legitimidade, segundo a qual as leis devem 

corresponder às aspirações sociais, consubstanciadas no espírito constitucional99: 

Ao inserir, dessa maneira, a garantia da legalidade no contexto no 

contexto da legitimidade do poder, estabelece-se um elo direto entre 

essa garantia e o estado Democrático de Direito, no sentido de que não 

contemplar o princípio da legalidade implica a inexistência de um real 

Estado Democrático de Direito100. 

Diferente do que ocorre com a legitimidade democrática do poder Estatal, o Poder 

Judiciário está despido de legitimidade para atuar diretamente, pois se limita a cumprir o 

que está estabelecido na lei, sendo assim um servo da Constituição101. Com efeito, é 

possível constatar que não cabe ao Poder Judiciário criar leis, tampouco inovar comandos 

na ordem jurídica. 

Isso não significa dizer que os juízes, como intérpretes da lei, devem estar 

desprovidos de seus prejulgamentos para que suas decisões não sejam baseadas em 

princípios sem juridicidade, mas ter controle sobre a atuação jurisdicional dos 

magistrados é imprescindível em um Estado Democrático de Direito, pois o cumprimento 

da legalidade democrática defende o caráter normativo da Constituição Federal.  

 Paulo Narder é um dos que reconhecem o Direito de Família como um dos sub-

ramos do Direito Civil que se revela mais sensível às tranformações registradas na 

sociedade. Ele chama a atenção para o seguinte: a velocidade de transformações no 

Direito de Família deve motivar o intérprete a ser o conciliador entre os textos legais com 

os imperativos sociais, bem como os princípios constucionais devem ser interpretados 

                                                           
98 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 

211. p. 546.  
99 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva. 

2012. p. 664. 
100 TAVARES, André Ramos. op. cit. p. 665. 
101 RODRIGUES JR., Otavio Luiz. op. cit. p. 49. 



, 

 49 
 

conforme os preceitos estabelecidos pelo Código Civil, pois o Estado Democrático de 

Direito, consagrado pela Constituição, exige estatutos afinados com a justiça substancial, 

ou seja, a interpretação deve buscar nas leis o melhor sentido imparcial102. 

Assim expresso, é possível assinalar que o princípio da afetividade, por ser uma 

criação doutrinária e propagada pela jurisprudência, é ilegítimo, uma vez que não está 

previsto na legislação brasileira, o que o torna ineficaz para fundamentar as questões 

referentes ao Direito de Família levadas ao Judiciário. 

Além disso, é importante lembrar que a legislação brasileira em curso se mostra 

capaz de solucionar  os entraves familiares, pois o ordamento jurídico patrial é suficiente 

para garantir a tutela de deveres oriundos do compromisso assumido como pai, mãe, ou 

mesmo marido e mulher. 

Não há como negar, no entanto, que o afeto é utilizado cada vez com maior 

frequência nas decisões judiciais, conforme visto no módulo imediatamente anterior, 

tanto para o reconhecimento de novos tipos de uniões, como as relações formadas por 

pares do mesmo sexo, como para definir parentesco e ensejar obrigações alimentícias a 

um pai que não possui laços sanguíneos com o filho, mas que guarda ligações de afeto, 

bem como para condenar um pai por abandono afetivo do filho. 

Será mesmo, porém, o afeto, ou a falta dele, o motivo para o crescimento da 

demanda processual envolvendo querelas familiares nos tribunais? Ou isso serve apenas 

para mascarar o verdadeiro obejetivo desses aspectos, já que o novo paradigma do Direito 

de Família, o qual teve origem da teoria da constitucionalização do Direito, quer, de toda 

maneira, convencer que a proteção jurídica deve ser sobre a pessoa e não o seu 

patrimônio. 

Fato é que o tribunais superiores estão abarrotados de processos, os quais  

demonstram que o Direito de Família, embora tenha hoje um discurso 

despatrimonializado,  se mercantiliza cada vez mais, sendo este o princpal objetivo desta 

investigação acadêmica stricto sensu. 

                                                           
102 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil, v.5: Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 21 e 

22. 
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3. A DESPATRIMONIALIZAÇÃO CONSTANTE NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

Compreendidas as dúvidas sobre o princípio da afetividade, o qual serve de 

paleativo para justificar decisões judiciais no âmbito do Direito de Família de maneira 

irrestrita e arbitrária, o que põe em dúvida a segurança jurídica dessas decisções, 

necessário se faz descrever mais detalhadamente o discurso da constitucionalização do 

Direito, a fim de mostrar as características do movimento da repersonalização do Direito 

Civil, com o intuito de entender os fundamentos da aparente despatrimonialização do 

Direito de Família, cujo principal objetivo é, ao final, demonstrar quais os verdadeiros 

paradigmas desse ramo da Ciência do Direito. 

3.1 Fundamentos do discurso da constitucionalização do Direito 

Inicialmente, releva exprimir que, embora este trabalho critique o absolutismo da 

constitucionalização do Direito, conforme  demonstrado na investigação, é preciso se 

debruçar sobre o tema a fim de compreender como a adoção desse fenômeno influencia 

as decisões judiciais no que se refere ao Direito de Familia, e os motivos que levam os 

adeptos dessa corrente a crerem que o Direito Civil Clássico estaria ultrapassado pela 

falta de sintonia com os mandamentos da Constituição Federal. 

Luis Roberto Barroso leciona que, para entender as mudanças de paradigmas que 

mobilizaram a doutrina e a jurisprudência, é importante reconstituir a trajetória percorrida 

pelo Direito Constitucional nas últimas décadas sob os aspectos histórico, teórico e 

filosófico.103 

Sob o prisma histórico, tem-se que, na Europa, o marco se deu após a 2ª Guerra 

Mundial, quando o lugar da Constituição foi redefinido e as instituições contemporâneas 

passaram a ser influenciadas pelo Direito Constitucional. Aqui surgiu outra modalidade  

de organização política, que, segundo o autor, atende por diversos nomes: Estado 

Democrático de Direito, Estado Constitucional de Direito e Estado Constitucional 

Democrático. 104 

                                                           
103 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito - O triunfo tardio 

do Direito Constitucional no Brasil. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 240, p. 1-42, 

abr./jun. 2005. Disponível em: < 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43618/44695>. Acesso em: 11 abr. 2019. 
104 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. p. 4 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43618/44695
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No Brasil, o marco histórico se deu com a promugação da Carta Grande de 1988, 

conforme expresso no capítulo imediatamente anterior, de modo que a Constituição deixa 

de ser documento político e passa a dialogar com a relidade social105. 

Sob o aspecto filosófico, Luís Roberto Barroso expressa que o pós-positivismo106, 

cujo apogeu foi após a superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do 

positivismo, abriu caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões 

acerca do Direito, sua função social e sua intrepretação, uma vez que busca ir além da 

legalidade escrita, mas não despreza o direito posto, além de procurar empreender uma 

leitura moral do Direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas107. 

Ressalta, ainda, o autor que “[...]  a interpretação e aplicação do ordenamento 

jurídico hão de ser inspirada por uma teoria de justiça, mas não podem comportar 

voluntarismos ou personalismo, sobretudo os judiciais”108. 

No que se refere ao marco teórico, o citado jurista assinala que foram três grandes 

tranformações que modificaram a antiga maneira de aplicação do Direito Constitucional: 

a atribuição de força normativa à Constituição, a expansão da jurisdição 

constitucional e o surgimento de uma “nova” interpretação constitucional109. 

No que toca à primeira, após a 2ª. Guerra Mundial, inicialmente na Alemanha, 

depois Itália e posteriormente Portugal, a Constituição recebeu o status de norma jurídica, 

no caráter vinculativo e obrigatório de suas disposições, deixando de ser vista como 

documento essencialmente político. Esse debate só chegou ao Brasil nos anos de 1980, 

pois, antes disso, as constituições conformavam um conjunto de promessas vagas e de 

exortações ao legislador infraconstitucional110. 

O alargamento da jurisdição constitucional começou a suceder no final dos anos de 

1940, quando, na maior parte da Europa, a supremacia do Poder Legislativo foi subvertida 

                                                           
105 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. p.4 
106 O pós-positivismo é um movimento que ganhou considerável força, principalmente, após a Segunda 

Guerra Mundial, tendo em vista que as atrocidades cometidas pelos nazistas eram justificadas pelo 

positivismo, isto é, ditas permitidas pela lei. O movimento pós-positivista aproximou a oral do Direito, 

permitindo abertura do sistema, possibilitando que os valores da sociedade ingressassem no ordenamento 

jurídico como princípios. 
107 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. 
108 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. 
109BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. p. 5 
110 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. p. 6 
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pela hegemonia da Constituição, inspirado pelo modelo estadunidense. Proteger a 

Constituição passava a ser atribuição do Judiciário, e cabia aos países a criação dos seus 

tribunais constitucionais para adotar o próprio modelo de controle de 

constitucionalidade111.  

No Brasil, o controle de constitucionalidade existe desde 1891 e, atualmente, o 

Supremo Tribunal Federal pode exercer o controle de constitucionalidade em ações de 

competência originária, por via de recurso extraordinário e em processos objetivos, nos 

quais se veiculam as ações diretas.112  

Assim, na acepção desenvolvida por Luís Roberto Barroso, o 

neoconstitucionalismo ou novo Direito Constitucional identifica um conjunto amplo de 

transformações ocorridas no Estado e no Direito Constitucional, em meio às quais podem 

ser assinalados: 

(i) Como marco histórico, a formação do Estado constitucional de 

direito, cuja consolidação se deu ao longo das décadas finais do século 

XX; (ii) como marco filosófico, o pós-positivismo, com a central idade 

dos direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; e (iii) 

como marco teórico, o conjunto de mudanças que incluem a força 

normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o 

desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação 

constitucional. Desse conjunto de fenômenos resultou um processo 

extenso e profundo de constitucionalização do Direito113. 

 

Para o autor, razoável é o consenso de que a constitucionalização do Direito teve 

origem na Alemanha, sob o regime da Lei Fundamental de 1949, quando, na resolução 

                                                           
111 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. p. 6. 
112 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. p. 8. 
113 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. p. 1. 
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do caso Luth114, o Tribunal Constitucional Federal assentou que os direitos fundamentais 

passavam a instituir uma ordem ojetiva de valores115.  

No Brasil, segundo Luís Roberto Barroso116,  a constitucionalização do Direito teve 

início com a Constituição de 1988,  passando esta a ocupar o centro do sistema jurídico, 

uma vez que veio a desfrutar não só mais de uma supremacia formal que já possuía, como 

também de uma supremacia material e axiológica, potencializada pela abertura do sistema 

jurídico e pela normatividade de seus princípios, de modo que todos os ramos do Direito 

foram influenciados por este fenômeno.  

 Com efeito, a teoria da constitucionalização do Direito, também conhecida como 

neoconstitucionalismo, foi estabelecida sob sistemas que rejeitam o formalismo do 

positivismo normativista,  ao optarem por um conjunto de regras e princípios que 

protegem os direitos e valores pelo interesse geral da sociedade. 

A ideia desse discurso foi trazer nova roupagem no que se refere a interpretar e 

aplicar o Direito, de modo que os princípios constitucionais passaram a se expandir para 

os demais ramos jurídicos, ao receberem o caráter normativo.  

Neste sentido, pode-se dizer que o fenômeno da constitucionalização do Direito no 

Brasil se caracteriza pela desconsideração das regras; pela atribuição de caráter normativo 

aos princípios; pela desvalorização da função legislativa; e pela elevação da ponderação 

à técnica mais eficiente de interpretação do Direito e a primazia do Poder Judiciário. 

                                                           
114 O caso tem particularidades muito interessantes. Veit Harlan (1899-1964), durante o nazismo, foi um 

dos mais populares cineastas do regime. Em 1940, dirigiu o filme O Judeu Süß, uma das mais abjetas 

películas já produzidas por sua incitação ao ódio contra os judeus. 

Após a guerra, assim como muitos dos que serviram ao nazismo, Harlan foi julgado, mas terminou 

absolvido. Voltou a dirigir e, em 1951, lançou o filme romântico Amada Imortal. 

Um jornalista alemão e ex-combatente na Segunda Guerra, Erich Lüth (1902-1989), iniciou um boicote 

nacional contra o filme de Harlan, em razão de seu passado nazista. Os protestos ocorreram em vários 

cinemas, e os produtores do filme Amada Imortal processaram Lüth, sob a alegação de que ele violara o 

Código Civil ao praticar atos contra os bons costumes. 

Derrotado no Tribunal de Hamburgo, Lüth reclamou ao Tribunal Constitucional, que decidiu a seu favor. 

Segundo o tribunal, haveria uma "ordem objetiva de valores" na Constituição, e todo o ordenamento 

jurídico seria irradiado por essa ordem, incluindo-se aí o Direito Civil e as relações entre particulares. A 

decisão realçou que os casos regidos pelo Direito Civil deveriam ser apreciados prioritariamente com base 

em princípios, métodos e regras do próprio Direito Civil. Somente em situações extremas, nas quais 

houvesse a necessidade de recurso aos direitos fundamentais, esses incidiriam indiretamente e seriam 

filtrados por normas privadas. (RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. TOFFOLI, Dias. 60 anos do 

julgamento do caso Luth e a autocontenção judicial. Disponível em : https://www.conjur.com.br/2018-set-

02/opiniao-60-anos-luth-autocontencao-judicial. Acesso em 15 de abril 2019.) 
115 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. p. 11. 
116 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. p. 21. 

https://www.conjur.com.br/2018-set-02/opiniao-60-anos-luth-autocontencao-judicial
https://www.conjur.com.br/2018-set-02/opiniao-60-anos-luth-autocontencao-judicial
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Para Luigi Ferrajoli, “[...] a expressão ‘neoconstitucionalismo’ vem usada, 

geralmente, para designar, ao mesmo tempo, a novidade estrutural das constituições 

rígidas, as práxis jurisprudenciais por elas promovidas e as teorias explicativas de ambas”. 

117 Alfonso de Julios-Campuzano, por sua vez, evidenca que,  

[...] hoje se pode afirmar que a nova argamassa do direito no século XXI 

será a congruência material dos conteúdos normativos: sua 

concordância substantiva com o conjunto de postulados que identificam 

as necessidades humanas, a presença de um forte conteúdo material na 

Constituição que se irradia por todo o ordenamento jurídico. [...] O 

neoconstitucionalismo possui um compromisso axiológico aberto e 

revisável, um conjunto de valores que marcam a direção do 

ordenamento social, dos programas normativos, das ações políticas e 

das medidas legislativas.118 

 

Na acepção de Daniel Sarmento:  

 
O Direito brasileiro vem sofrendo mudanças profundas nos últimos 

tempos, relacionadas à emergência de um novo paradigma tanto na teoria 

jurídica quanto na prática dos tribunais, que tem sido designado como 

"neoconstitucionalismo". Estas mudanças, que se desenvolvem sob a 

égide da Constituição de 88, envolvem vários fenômenos diferentes, mas 

reciprocamente implicados, que podem ser assim sintetizados: (a) 

reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos e valorização 

da sua importância no processo de aplicação do Direito; (b) rejeição ao 

formalismo e recurso mais freqüente a métodos ou "estilos" mais abertos 

de raciocínio jurídico: ponderação, tópica, teorias da argumentação etc.; 

(c) constitucionalização do Direito, com a irradiação das normas e 

valores constitucionais, sobretudo os relacionados aos direitos 

fundamentais, para todos os ramos do ordenamento; (d) reaproximação 

entre o Direito e a Moral, com a penetração cada vez maior da Filosofia 

nos debates jurídicos; e (e) judicialização da política e das relações 

sociais, com um significativo deslocamento de poder da esfera do 

Legislativo e do Executivo para o Poder Judiciário.119 

Na atualidade, dificilmente o Direito é aplicado validamente, sem que se aluda à 

Constituição, uma vez que ela é invocada em quase todos os conflitos judiciais, de modo 

que compõe um conjunto de normas que regula a organização, o funcionamento e as 

competências de um Estado, assim como os direitos fundamentais de seus cidadãos. 

Nas lições de J.J. Gomes Canotilho,  

                                                           
117 FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lenio Luiz ; TRINDADE, André Karam Trindade (org.). Garantismo, 

hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2012. p. 240. 
118 JULIOS-CAMPUZANO, Alfonso de. Constitucionalismo em tempos de globalização. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2009. p. 72. 
119 SARMENTO, Daniel. E SOUZA NETO, Claudio Pereira de. (org.) A constitucionalização do Direito: 

Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 10. 
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A força normativa da Constituição visa exprimir, muito simplesmente, 

que a Constituição sendo uma lei como lei deve ser aplicada. Afasta-se 

a tese generalizadamente aceita nos fins do século XIX e nas primeiras 

décadas do século XX que atribuía à Constituição um “valor 

declaratório”, “ uma natureza de simples direção política”, um caráter 

programático despido de força jurídica actual caracterizadora das 

verdadeiras leis. (...) Se a Constituição é uma lei como as outras, em 

alguma coisa se distingue delas. O caráter aberto e a estrutura de muitas 

normas da Constituição obrigam à mediação criativa e 

concretizadorados “intérpretes da Constituição”, começando pelo 

legislador (primado da competência concretizadora do legislador) e 

pelos juízes, sem esquecermos hoje o primordial papel concretizador 

desempenhado pelo governo quer na sua qualidade de órgão que dirige, 

superintende e/ou tutela a administração pública.120 

Imbuídos do espírito progressista dessa teoria, os adeptos do citado movimento 

defendem o argumento de que, para alcançar justiça social e solidária, é necessária uma 

releitura dos dispositivos normativos à luz dos ditames constitucionais, visto que, para 

eles, essas determinações são tomadas por uma força normativa que irradia efeitos para 

todo o sistema jurídico, o que resulta numa mudança de paradigma nos mais diversos 

ramos do Direito. 

O Direito Civil foi certamente o terreno da Ciência Jurídica que mais foi objeto das 

ingerências desta nova metodologia, na medida em que há uma tentativa de unificar o 

Direito Civil ao Direito Constitucional, em virtude da suposta nova ordem jurídica 

instaurada pela Constituição de 1988, recebendo a nomenclatura de Direito Civil-

Constitucional. 

Para os teóricos dessa tendência, o Direito Civil deve romper com os interesses 

individuais e se “humanizar”, a fim de interpretar a relação jurídica não apenas sob o 

ponto de vista dos pactuantes, mas que vizualize, principalmente, os interesses da 

coletividade. Além disso, esse movimento propõe uma mudança de paradigma, pelo qual 

o eixo de proteção do patrimônio é deslocado para a pessoa, numa tentativa de 

personalizar (ou despatrimonializar) o Direito Civil. 

Com aporte nessa ideia, encontra-se de um lado a recente perspectiva do Direito 

Civil, assentada nessa Hermenêutica Constitucional junto com a imposição de um novo 

constitucionalismo, responsáveis pela tentativa de criar um Direito Civil-Constitucional, 

a fim de  “personalizar” o Direito Civil, ou seja, priorizar aspectos subjetivos 

                                                           
120 CANOTILHO, José Joaquim. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 

Coimbra: Almedina, 2003, p. 1150. 
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interpessoais, e, de outro, está a cultura jurídica baseada em um direito precipuamente 

formal com relevância da lei na definição do que se entende por Direito.  

3.1.1 Análise crítica do movimento neoconstitucionalista 

Considerando que o neoconstitucinalismo foi um dos movimentos jurídicos mais 

marcantes do período de vigência da Constituição de 1988, cujo principal objetivo é o 

jeito de aplicar a interpretação do Direito Constitucional Brasileiro, resta saber quais as 

principais consequências veiculadas por esse fenômeno, sobretudo as mudanças nos 

demais ramos do Direito, principalmente no Direito Civil e no Direito de Família. 

Para Humberto Ávila, as mudanças propostas pelo neoconstitucionalismo não são 

independentes, nem paralelas, uma vez que elas mantêm uma relação de causa e efeito, 

ou de meio e fim.  Consoante o autor, o encadeamento entre elas poderia ser constituído 

dessa maneira:  

As constituições do pós-guerra, de que é exemplo a Constituição 

Brasileira de 1988, teriam previstos mais princípios do que regras; o 

modo de aplicação dos princípios seria a ponderação, em vez da 

subsunção; a ponderação exigiria uma análise mais individual e 

concreta do que geral e abstrata; a atividade de ponderação e o exame 

individual e concreto demandariam uma participação maior do Poder 

Judiciário e a importância dos princípios radicados na Constituição 

levaraim a uma aplicação centrada na Constituição em vez de baseada 

na lesgislação121. 

Ex positis, o mencionado autor assinala que a aplicação desse novo Direito 

Constitucional possui, entre outros, quatro fundamentos: o normativo (“da regra ao 

princípio”); o metodológico ( “da subsunção à podenração); o axiológico (“da justiça 

geral à justiça particular”) e o organizacional (“do Poder Legislativo ao Poder 

Judiciário”), e, desde então, passa a fazer uma análise crítica sobre esses quatro 

fundamentos. 

Sobre o fundamento normativo, para o autor, a Constituição é composta de regras 

e princípios, cada qual com funções e eficácias distintas e complementares, mas se tiver 

que escolher um rótulo que melhor represente a estrutura normativa típica da Constituição 

                                                           
121 ÁVILA, Humberto. “Neoconstitucionalismo: Entre a ciência do direito e o direito da ciência”. Revista 

Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador: Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 17, 

jan./fev./mar. 2009. Disponível em: <http://revistas.unifacs.br/index.php/redu/ article/viewFile/836/595>. 

Acesso em: 10 abr. 2019. P. 5  
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brasileira, no aspecto quantitativo, deveria ser chamada de Constituição regulatória e não 

principiológica, porquanto as regras prevalecem sobre os princípios122. 

Isso decorre da funcionalidade da própria Constituição que, segundo o mencionado 

autor, é eliminar ou reduzir problemas de coordenação, conhecimento, custos e controle 

de poder. Para ele, a descrição daquilo que é permitido, proibido ou obrigatório diminui 

a arbitrariedade e a incerteza, ensejando ganhos em presivibilidade e em justiça para a 

maior parte dos casos123.  

Se a função das regras é resolver um conflito, conhecido ou antecipável, entre 

razões do Poder Legislativo Ordinário ou Constituinte, os princípios não podem ter o 

condão de afastar as regras imediatamente aplicáveis no mesmo plano. Disso dessume a 

afirmação de que uma regra constitucional elimina a ponderação horizontal entre 

princípios pela existência de solução legislativa prévia destinada a eliminar ou diminuir 

os conflitos de coordenação, conhecimento, custos e controle de poder. Assim, num 

conflito, efetivo ou aparente, entre uma regra constitucional e um princípio constitucional, 

deve vencer a regra124. Contrariar isso seria flexibilizar aquilo que a Constituição quis 

enrijecer.125 

Assim, Humberto Ávila assere que o aplicador do Direito só pode deixar de 

empregar uma regra infraconstitucional, por meio da função bloqueadora dos princípios, 

quando ela for insconstitucional, ou quando sua aplicação for irrazoável, por ser um caso 

concreto extraordinário. Com efeito, afirmar que a Constituição Brasileira é uma 

“Constituição principiológica” revela uma sobreposição de enunciados doutrinários ao 

próprio ordenamento jurídico que os adeptos à teoria do neoconstitucionalismo 

pretendem descrever e explicar126. 

Dworkin argumenta que, para alguns casos, inexistem normas que lhes sejam 

aplicáveis, ou as que vigoram são obsoletas, nebulosas e injustas, motivo pelo qual não é 

possível aplicar simplesmente o que está posto, salvo invocando-se, no caso concreto, os 

                                                           
122 ÁVILA, Humberto. Op. Cit. p. 5. 
123 ÁVILA, Humberto. Op. Cit. p. 5. 
124 Por exemplo, se a Constituição possui uma regra vedando, de modo categórico, a utilização de prova 

ilícita, não cabe ao intérprete, por meio de uma ponderação de princípios constitucionais eventualmente 

aplicáveis, permitir a sua utilização, pois, nesse caso, a própria Constituição fez uma escolha que não pode 

ser desconsiderada pelo intérprete. 
125 ÁVILA, Humberto. Op. Cit. p. 7.  
126 ÁVILA, Humberto. Op. Cit. p. 8. 
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princípios127. Para o autor, os magistrados não são detentores de discricionariedade por 

não serem legitimados a gerar leis de valor geral, o que compete apenas ao Legislativo. 

Dworkin propõe que o decodificador do Direito compare sua interpretação jurídica 

com a interpretação em outras searas do conhecimento, especialmente a literária. Para 

tanto, cada julgador deve se posicionar como protagonista principal da estória, e seu 

posicionamento direciona o enredo da novela, requerendo uma interpretação que se 

renovará e será submetida a outro crivo a cada nova situação, sempre atento para preservar 

e proteger a Constiuição, ainda que se torne necessária a cautela quanto ao ativismo 

judicial128. 

No que se refere ao fundamento metodológico expresso pela corrente 

neoconstitucionalista, pelo qual o método de aplicação do Direito pela subsunção é 

substituído pela poderação, Humberto Ávila o refuta, ao acentuar que não é possível  a 

subsunção ceder lugar à ponderação como método exclusivo ou prevalente de aplicação 

do ordenamento jurídico brasileiro, pois, segundo ele, 

Como a Constituição de 1988 é composta basicamente de regras, e como 

ela própria atribui, em inúmeras situações, ao Poder Legislativo a 

competência para editar regras legais, sempre que esse poder exercer 

regularmente a sua liberdade de configuração e de fixação de premissas 

dentro dos parâmetros constitucionais, não poderá o aplicador 

simplesmente desconsiderar as soluções legislativas. Ele deve, é claro, 

interpretar as regras legais escolhendo, dentre os sentidos possíveis, 

aquele que melhor se encaixar nos ideais constitucionais; interpretar as 

regras legais gerais e abstratas, adaptando-as às particularidades do caso 

individual e concreto, eventualmente afastando a previsão geral diante de 

um caso efetivamente extraordinário; interpretar as hipóteses constantes 

das regras legais, cotejando-as com as finalidades que lhes são 

subjacentes, quer as ampliando, quer as restringindo, quando elas se 

revelarem muito restritas ou muito amplas relativamente à sua finalidade. 

O que ele, porém, não pode fazer é simplesmente desconsiderar as 

soluções legislativas, quando encontradas no exercício legítimo do 

princípio democrático, mesmo que com base em princípios que pretende 

“otimizar”. Se assim é, porém, a correspondência conceitual, vinculada a 

finalidades, persiste como importante método de aplicação do Direito. E 

se isso for verdadeiro, não é correto afirmar que se passou da subsunção 

para a ponderação, nem que se deve passar ou é necessariamente bom 

que se passe de uma para outra129. 

                                                           
127 DWORKIN, Ronald. O império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003. p. 270.  
128 DWORKIN, Ronald. Op. cit. p. 271. 
129 ÁVILA, Humberto. Op. Cit. p. 18. 
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Quanto ao fundamento axiológico, pelo qual a justiça particular deve se sobrepor à 

justiça geral, Ávila também discorda, pois, para ele, as regras desempenham funções 

importantes numa sociedade complexa e plural, na medida em que servem para estabilizar 

conflitos morais e reduzir a incerteza e a arbitrarieade decorrente de sua inexistência ou 

desconsideração. Servem, portanto, de instrumento de justiça geral, pela uniformidade de 

tratamento e estabilidade das decisões que ajudam a produzir. Para o autor, desconsiderar 

isso seria fomentar a injustiça, pois, num Estado de Direito, em que deve ser protegida a 

segurança jurídica, não está o aplicador autorizado a buscar a melhor solução por meio 

da consideração de todas as circunstâncias do caso concreto, se para isso ele tem que 

desprezar a justiça geral em favor da justiça particular130. O autor complementa, 

demarcando assim: 

O fundamento axiológico reside na alteração da justiça prevalente no 

modelo baseado na ponderação de princípios: como a ponderação, 

segundo o modelo aqui criticado, exige o sopesamento de princípios 

concretamente colidentes, apesar da existência de regras constitucionais 

e legais, a aplicação demandaria uma análise mais individual e concreta 

do que geral e abstrata. Em virtude disso, esse modelo, em vez 

privilegiar a justiça geral, baseada em normas prévias, gerais e 

abstratas, daria primazia ou preponderância a uma justiça individual, 

fundada em normas posteriores, individuais e concretas.131 

Finalmente, no que respeita ao fundamento organizacional, cuja característca 

principal está na preponderância do Poder Judiciário sobre os outros, decorre em atenção 

aos fatos anteriores. Tendo em vista que o método de aplicação do Direito é o da 

ponderação, o qual exige uma avaliação maior de aspectos individuais e concretos, em 

detrimento de elementos gerais e abstratos, a participação do Poder Judiciário, 

relativamente aos demais poderes, ficaria maior, o que acarreta um ativismo judicial 

perigoso à segurança jurídica. 

Para Humberto Ávila, isso é um grande paradoxo, pois, se a própria Constituição 

prevê mais regras do que princípios e atribui, em muitas situações, ao Poder Legislativo  

competência para instituir regras legais concretizadoras dos ideais constitucionais, como 

pode o Poder Judiciário assumir prevalência na determinação de solução de conflitos 

morais?132 

                                                           
130 ÁVILA, Humberto. Op. Cit. p.15. 
131 ÁVILA, Humberto. Op. Cit. p. 8. 
132ÁVILA, Humberto. Op. Cit. p. 8. 
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Mencionado autor faz a ressalva quanto às matérias para as quais não há uma 

solução justa numa disputa de conflitos de interesse, mas várias. Segundo ele, num 

ordenamento constitucional onde é estabelecido que nada poderá ser exigido senão em 

virtude de lei e é previsto que todo poder emana do povo, por meio de representantes 

eleitos, ainda reserva ao Poder Legislativo a competência para regular, por lei, um sem- 

número de matérias.133 

Assim, Humberto Ávila conclui que “o “neoconstitucionalismo”, baseado nas 

mudanças antes mencionadas, aplicado no Brasil, está mais para o que se poderia 

denominar, provocativamente, de uma espécie enrustida de “[...] não-

constituicionalismo”: um movimento ou uma ideologia que barulhentamente proclama a 

supervalorização da Constituição enquanto silenciosamente promove a sua 

desvalorização”134. 

Streck concorda com Humberto Ávila quanto ao "desvirtuamento" do 

neoconstitucionalismo. Ao apostar na discricionariedade judicial, no ativismo, na moral 

como verdadeiro "fator de correção externa" do Direito, na "ponderação de princípios" e 

no uso de princípios jurídicos como mero expediente retórico para o juiz decidir "de 

acordo com sua consciência", o neoconstitucionalismo enganou os compromissos do 

Estado Democrático de Direito com a democracia. O efeito disso é o enfraquecimento da 

normatividade do Direito democraticamente produzido135.  

Assim, o neoconstitucionalismo se mostra como uma teoria do Direito que pretende 

superar as limitações do velho positivismo jurídico, no entanto, este objetivo é falho, na 

medida em que revalida uma deficiência do positivismo normativista: sua necessidade de 

recorrer à discricionariedade judicial. Isso se torna muito grave, quando se considera que 

o neoconstitucionalismo lida com a ideia do Direito ancorada por um compromisso muito 

mais acentuado com a democracia do que o velho Direito positivista. 

Com isso, a racionalidade, a estrutura e os princípios do Direito Civil são 

contestados por esse movimento, que insiste em criticar a teoria da separação dos poderes, 

                                                           
133 ÁVILA, Humberto. Op. Cit. p.15. 
134ÁVILA, Humberto. Op. Cit. p.15. 
135 FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lenio Luiz ; TRINDADE, André Karam Trindade (org.). Garantismo, 

hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2012. p. 60-61. 
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o que reforça o ativismo judicial, num fenômeno de derruição dos antigos alicerces da 

tradição jurídica brasileira, como disse Otávio Luiz Rodrigues Júnior. 136 

3.1.1.1. Risco do ativismo judicial 

O movimento da constitucionalização do Direito, conforme escrito alhures, tem 

possibilitado aos juízes resolver uma situação concreta que têm diante de si, tomando por 

fundamento suas pre-compreensões, em uma dialética hermenêutica, em conformação 

com seus valores, com o objetivo de encontrar a resposta que melhor se aperfeiçoe à 

situação vivenciada. A isso chama-se de ativismo judicial. 

Barroso acentua que ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo 

específico de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance.137 Luís 

Flavio Gomes ensina que o ativismo judicial “[...] ocorre quando o juiz inventa uma 

norma, quando cria um direito não contemplado de modo explícito em qualquer lugar, 

quando inova o ordenamento jurídico”138.  

O ativismo judicial indica uma situação-limite entre a Política e o Direito. Quando 

um juiz ultrapassa essa barreira e ingressa num domínio que não lhe pertence, produz 

riscos, extrapola suas funções e atua sob influências indesejáveis, como valores 

subjetivos, interesses, preferências políticas, além de desnaturar a atividade típica do 

Poder Judiciário, em detrimento dos demais poderes, o que prejudica, demasiadamente, 

a elaboração social de Direito, requisito para um sistema político democrático habilitado 

a atender as exigências  da dignidade humana139. 

Luís Roberto Barroso entende que o risco originado pelo ativismo judicial pode 

estar na perda de medida das decisões, na falta de justificação ou no desvio da atenção 

quanto aos problemas de reforma política140.   

O problema normativo da inadequação do ativismo judicial com a Constituição e a 

democracia, hoc modo,  se constata, de sorte que o ativismo judicial descaracteriza a 

                                                           
136 RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. Estatuto epistemológico do Direito Civil contemporâneo na 

tradição de civil law em face do neoconstitucionalismo e dos princípios. O Direito, Lisboa, ano 143, v. II, 

p. 43-66,  2011. p. 59. 
137 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit. 
138 GOMES, Luiz Flávio, O STF está assumindo um ativismo judicial sem precedentes? , Disponível 

em:  http://jus.com.br/artigos/12921 >. Acesso em 26abr2019. p. 01. 
139 RAMOS, Elival. Ativismo judicial, parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010. 
140 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit. 
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função típica do Poder Judiciário, com incursão insidiosa sobre o núcleo essencial de 

funções constitucionalmente atríbuídas a outros poderes do Estado. Os juízes passam a 

fazer lei e não somente as interpretam, violam a separação dos poderes e a delegação 

constitucional que receberam, sem serem responsáveis perante os representados e, ainda, 

provocam mudanças na Constituição sem alterações do seu texto. 

Montesquieu, na obra Do Espírito das Leis, já declarava: “ O Juiz é apenas a boca 

que pronuncia as sentenças da lei, sem moderar sua força ou rigor”.141 

A ingerência do Judiciário no núcleo essencial das atribuições conferidas aos 

demais poderes deve ser firmemente monitorada para não produzir o desequilíbrio e a 

vulnerabilidade destes, assim como proclama Canotilho: 

Do facto de a CRF consagrar uma estrutura orgânica funcionalmente 

adequada é legítimo deduzir que os órgãos especialmente qualificados 

para o exercício de certas funções não podem praticar actos que 

materialmente se aproximam ou são mesmo característicos de outras 

funções e da competência de outros órgão (...). Embora se defenda a 

inexistência de uma separação absoluta de funções, dizendo-se 

simplesmente que a uma função correspondente um titular principal, 

sempre se coloca o problema de se saber se haverá um núcleo essencial 

caracterizador do princípio da separação e absolutamente protegido 

pela Constituição. Em geral, afirma-se que a nenhum órgão podem ser 

atribuídas funções das quais resulte o esvaziamento das funções 

materiais especialmente atribuídas a outro142.  

Ruy Martins Altenfelder Silva lembra que a “[...] independência e harmonia dos 

Poderes são indispensáveis para o fortalecimento da democracia e, consequentemente, 

para o País”143. Por isso, é imprescindível que o Judiciário tenha atitudes prudentes e 

equilibradas ao interpretar e aplicar o Direito a cada caso concreto, sob pena de que seu 

exercício irregular faça prevalecer um “governo de juízes”, o que viola veementemente a 

Constituição Federal. Graglia destaca o pensamento segundo o qual a “[...] norma criada 

por juízes é uma violação, e não execução da Constituição”144.  

                                                           
141 MONTESQUIEU, Charles de Secondat. Do Espírito das leis. Tradução Cristina Muracho. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. P. 89) 
142 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. P. 559 
143 SILVA, Ruy Martins Altenfelder. Harmonia dos poderes? Revista Jurídica Consulex, Brasília, n. 312, 

jan. 2010. P. 27. 
144 GRAGLIA, Lino A. Opinion, Rule of Law: Our Constitution Faces Death by ‘Due Process’, WALL 

ST. J., may 24, 2005, at A12. P. 1.  



, 

 63 
 

Luís Roberto Barroso, embora seja um grande entusiasta da teoria 

neoconstitucionalista, conforme visto alhures, ressalta que os membros do Poder 

Judiciário não são eleitos e não possuem, portanto, o “batismo da vontade popular”: 

A importância da Constituição – e do Judiciário como seu intérprete 

maior – não pode suprimir, por evidente, a política, o governo da 

maioria, nem o papel do Legislativo. A Constituição não pode ser 

oblíqua. Observados os valores e fins constitucionais, cabe à lei, votada 

pelo parlamento e sancionada pelo Presidente, fazer as escolhas entre 

as diferentes visões alternativas que caracterizam as sociedades 

pluralistas. Por essa razão, o STF deve ser deferente para com as 

deliberações do Congresso. Com exceção do que seja essencial para 

preservar a democracia e os direitos fundamentais, em relação a tudo 

mais os protagonistas da vida política devem ser os que têm votos. 

Juízes e tribunais não podem presumir demais de si próprios – como 

ninguém deve, aliás, nessa vida – impondo suas escolhas, suas 

preferências, sua vontade. Só atuam, legitimamente, quando sejam 

capazes de fundamentar racionalmente suas decisões, com base na 

Constituição145.  

No mesmo texto, o autor considera que a inobservância de critérios poderá fazer 

sugir um “modelo juriscêntrico e elitista conduzido por juízes filosóficos”, o que 

contradiz as regras a serem consagradas pelos magistrados no desempenho de suas 

atividades, pois, segunto LRB, o magistrado 

(I) só deve agir em nome da Constituição e das leis, e não por 

vontade política própria; (II) deve ser deferente para com as decisões 

razoáveis tomadas pelo legislador, respeitando a presunção de validade 

das leis; (III) não deve perder de vista que, embora não eleito, o poder 

que exerce é representativo (i.e, emana do povo e em seu nome deve 

ser exercido), razão pela qual sua atuação deve estar em sintonia com o 

sentimento social, na medida do possível. Aqui, porém, há uma sutileza: 

juízes não podem ser populistas e, em certos casos, terão de atuar de 

modo contramajoritário146.  

Os civil-constitucionalistas estabelecem que os juízes devem julgar de acordo com 

seus sentimentos e sua consciência, ou seja, aquilo que melhor lhes aprouver. Eo ipso, a 

decisão judicial conferida ao caso concreto reside naquilo em que o juiz acredita. O 

grande problema disso, segundo Lênio Streck, reside na possibilidade de o juiz se valer, 

exempli gratia, de argumentos metajurídicos criados somente para essa finalidade (ad 

hoc) a fim de legitimar sua decisão, que, segundo sua consciência, deveria apontar em 

certa direção, mas que podia ser diferente, se outro juiz estivesse no seu lugar. Por tal 

                                                           
145 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Disponível 

em: https://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf. 
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146 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit. p. 12. 
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pretexto, v.g., a segurança jurídica almejada passa a ser utópica, na medida em que essa 

não pode ser garantida quando se sabe que a decisão é dada conforme a consciência 

individual do intérprete. 

Lênio Streck ressalta, ainda, que “[...] decidir não é mesmo que escolher. Não é e 

não pode ser. Escolhas podem levar a erros. E direito não é filosofia moral”. Para o autor, 

uma decisão judicial não pode ser compreendida como fato isolado em uma cadeia de 

eventos147. 

O Jurista evidencia, também, a criatividade (sem limites) do intérprete com a 

criação de princípios que não existem no mundo jurídico para solver os casos 

considerados difíceis, ou mesmo “corrigir” as incertezas da linguagem, como, e.g., o 

princípio da afetividade, o qual, consoante Streck, serve apenas para escancarar a 

compreensão do Direito como subsidiário a juízos morais, uma vez que não é possível 

retirar da afetividade qualquer dimensão normativa. Este princípio, pois, serve apenas 

para justificar decisões pragmatistas148. 

O grande problema da criação de princípios na interpretação e aplicação do Direito, 

os quais passam a ser considerados normas, se encontra no fato de submeter a xeque a 

normatividade da lei e da Constituição, as quais foram estabelecidas democraticamente, 

o que não ocorreu com aqueles que nasceram apenas da criatividade do intérprete. 

Daí surge um outro busílis, pois, se a constitucionalização do Direito prega a 

ideação de que as decisões judiciais devem ser referendadas por princípios 

constitucionais, ainda que exista norma infraconstitucional disciplinando o fato, a colisão 

entre princípios se torna mais frenquente, o que causa o aumento exponencial de situações 

difíceis de julgamento pelo tribunais.  

Assim, uma decisão que poderia ter sido fundamentada em uma norma 

infranconstitucional passa a ser respaldada em um princípio que, na maioria das vezes, é 

reflexo do entendimento pessoal do julgador. 

                                                           
147 STRECK. Lênio. O “decido conforme a consciência” dá segurança a alguém?  Disponível em 

https://www.conjur.com.br/2014-mai-15/senso-incomum-decido-conforme-consciencia-seguranca-

alguem. Acesso em 01 de jun. de 2019. 
148 STRECK. Lênio. O pamprincipiologismo e flambagem do Direito. Disponível em 

https://www.conjur.com.br/2013-out-10/senso-incomum-pamprincipiologismo-flambagem-direito. 

Acesso em 01. Jun. 2019. 

https://www.conjur.com.br/2014-mai-15/senso-incomum-decido-conforme-consciencia-seguranca-alguem
https://www.conjur.com.br/2014-mai-15/senso-incomum-decido-conforme-consciencia-seguranca-alguem
https://www.conjur.com.br/2013-out-10/senso-incomum-pamprincipiologismo-flambagem-direito
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Exemplo disso pode ser divisado nos recentes julgados do Supremo Tribunal 

Federal sobre equiparação de união estável ao casamento nos efeitos sucessórios149, onde 

ficou demonstrado que a interpretação dos juízes foi de encontro ao que estabelece a 

própria Constituição, uma vez que esta, em seu artigo 226, distinguiu as duas instituições. 

Ao comentar referida decisão, Regina Beatriz Tavares pondera o seguinte: 

Se o STF equiparar indevidamente a união estável casamento, os casais 

em união estável não escolherão entre nela permanecer, ou casar. 

Assustados, e com razão, pela insegurança jurídica em que o STF os 

deixará, os casais em união estável, muito mais provavelmente, 

ponderarão entre mantê-las, ou dissolvê-las. Se dissolvidas, não 

existirão direitos sucessórios! Quem ainda não vive em entidade 

familiar, possivelmente temeroso de seus efeitos sucessórios, 

permanecerá sozinho, fará declarações de namoro para assegurar que a 

relação que vive não é de união estável, enfim, não poderá extravasar 

seu afeto, terá que contê-lo, tornar-se-á infeliz e isto em razão de uma 

decisão equivocada do STF.150 

Adiante, este tema será mencionado de novo sob a perspectiva da suposta 

dogmática civil-constitucional, uma vez que o ativismo judicial permeia todas as 

correntes que provcederam da constitucionalização do Direito. 

3.2 O neoconstitucionalismo como instrumento para uma suposta 

“repersonalização” do Direito Civil  

Direito Civil é o ramo do Direito Privado que cuida dos interesses individuais nas 

mais variadas situações, seja no âmbito das obrigações, dos contratos, da família, das 

sucessões e dos bens. Aqui, os integrantes se encontram no mesmo plano, existem de 

igual para igual, por meio das “ relações de coordenação”. 

O Direito Privado se diferencia do Direito Público exatamente pelo fato de, na 

esfera pública, prevalecerem as relações de subordinação, haja vista que o Estado está em 

situação de superioridade quando comparado à pessoa. Com efeito, as duas esferas são 

quase impermeáveis, atribuindo-se ao Estado o poder de impor limites aos direitos dos 

cidadãos somente em razão de exigências destes. 

                                                           
149 RE 878694, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 

PUBLIC 06-02-2018. 
150 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. O afeto será prejudicado pelo STF. Disponível em: 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-afeto-sera-prejudicado-pelo-stf/. Acesso em 05 

maio 2019. 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-afeto-sera-prejudicado-pelo-stf/


, 

 66 
 

Maria Helena Diniz ensina que o Direito Civil é o direito comum às pessoas, uma 

vez que disciplina seu modo de ser e de agir, sem que para isto seja necessário referenciar 

as condições sociais, intelectuais ou culturais das partes. Disciplina, deste modo, as 

relações das pessoas como tais e não em virtude da função que estas exercem na 

sociedade. Por tal pretexto, é dito que o Direito Civil é o direito mais elementar do 

homem, pois, antes mesmo de se conceber as estratificações sociais ou, ainda, a relação 

entre Estado e cidadão, já existia a vinculação pessoa-pessoa.151 

Apesar da clara diferenciação entre o Direito Público e o Direito Privado, sendo um 

travado pela subordinação e outro pela coordenação, respectivamente, a corrente que 

apoia a constitucionalização do Direito postula a ideia de que o Direito deve ser concebido 

como um todo e que a diferenciação entre Direito Público e Direito Privado é inviável, 

de maneira que é difícil dizer quando um direito atinge apenas a esfera pública e quando 

chega apenas ao âmbito privado. 

Segundo os adeptos desse movimento, os fatores de correção do Direito Civil 

Clássico eliminam os valores do mundo normativo, desconsideram a vida real na análise 

dos fenômenos jurídicos, fixam o juiz ao texto da lei, tornando-o repetidor das normas 

legais, pois não observa as peculiaridades do caso concreto - porquanto preso aos rigores 

formais - perpetuam injustiça, ofendem a dignidade da pessoa humana, além de darem 

prevalência à lei sobre a Constituição.152  

A doutrina que pretende essa fusão metodológica, bem como critica os fatores de 

correção do Direito Civil Clássico, apoiada por diversos autores153, tenta derrubar o 

Direito Civil, assentado nos meios de aplicação clássicos, com a ideia de criar um Direito 

Civil-Constitucional, cuja principal defesa é o rompimento do Direito Civil com os 

interesses individuais, e que passe a interpretar a relação jurídica não apenas sob o ponto 

de vista dos pactuantes, mas leve em consideração os interesses da coletividade. 

Essa “repersonalização” do Direito Civil, também conhecida como  humanização, 

despatrimonialização, consiste em enquadrar os valores constitucionais no centro do 

Direito Privado, ao impor a aplicação direta e efetiva dos valores e princípios da 

                                                           
151 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução a Ciência do Direito. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. P. 268. 
152 RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. Op. Cit. p. 60. 
153 Dentre os seu principias expoentes no País, têm-se Gustavo Tepedino e Maria Celina Bodin de Moraes, 

que trouxeram a metodologia ao Brasil, após estudos doutorais em Camerino, na Itália.   
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Constituição, não apenas na relação Estado-pessoa, mas, também, na vinculação 

interindividual, situada no âmbito dos modelos próprios do Direito Privado. 

Com efeito, para os adeptos dessa aleia doutrinária, a inflexão da disciplina civilista, 

que antes era voltada para a tutela dos valores patrimoniais, passa a não admitir mais a 

proteção da propriedade e da empresa como bens em si, mas somente como destinados a 

efetivar valores existenciais, realizadores da justiça social. Nesse contexto, cujo 

fundamento do Estado é a dignidade da pessoa humana, há uma tentativa de impor  um  

direito  privado  com  a  pessoa  no  centro  valorativo.  Ela, portanto, deve ser considerada 

sempre como um fim em si mesma, e jamais  como  meio  para  outro  fim, onde  o  Estado 

e os particulares possuem essa incumbência. Obedece a esse lineamento a doutrinadora 

Maria Celina Bodin de Moraes, ao postular a ideação de que, todavia,  

[...] é preciso reconhecer que enquanto o Código Civil correspondeu às 

aspirações de uma determinada classe social, interessada em afirmar a 

excelência do regime capitalista de produção – classe social cujos 

protagonistas são o proprietário, o marido, o contratante e o testador (na 

realidade, roupagens diversas usadas pelo mesmo personagem, o 

indivíduo burguês que queria ver completamente protegido o poder da 

sua vontade no tocante às situações de natureza patrimonial) -, a 

Constituição Federal, ao contrário, pôs a pessoa humana no centro do 

ordenamento jurídico ao estabelecer, no art. 1º, III, que sua dignidade 

constitui um dos fundamentos da República, assegurando, desta forma, 

absoluta prioridade às situações existenciais ou extrapatrimoniais.154 

De tal maneira, a teoria da “(re)personalização” do Direito Civil tem a intenção de 

deslocar o eixo de proteção do patrimônio para a pessoa, de modo que os institutos de 

Direito Civil sejam relidos à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, pois, na 

perspectiva de Gustavo Tepedino, 

 À luz do princípio da dignidade da pessoa humana têm-se, de um lado, 

a técnica das relações jurídicas existenciais, que informam diretamente 

os chamados direitos da personalidade e, mais amplamente, a tutela da 

pessoa nas comunidades intermediárias, nas entidades familiares, na 

empresa, nas relações de consumo e na atividade econômica privada, 

particularmente no momento da prevenção da lesão, deflagrando, a 

partir daí, uma transformação profunda na dogmática da 

responsabilidade civil. A dignidade da pessoa humana, como valor e 

princípio, compõe-se dos princípios da liberdade privada, da 

integridade psico-física, da igualdade substancial (art. 3º, III,CF) e da 

solidariedade social (art. 3º, I,CF). Tais princípios conferem 

fundamento de legitimidade ao valor social da livre iniciativa (art. 

1º,IV,CF), moldam a atividade econômica privada (art. 170,CF) e, em 

                                                           
154 MORAES, Maria Celina Bodin de. Na medida da pessoa humana: estudos de Direito Civil-

Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. P. 21. 
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última análise, os próprios princípios fundamentais do regime 

contratual regulados pelo Código Civil155. 

Para Francisco Luciano, o movimento da constitucionalização do Direito fez com 

que “[...] as normas de direito privado passassem a ser interpretadas tendo como 

referência uma Constituição dinâmica, capaz de absorver as mudanças e os anseios da 

sociedade, competente para traduzir as alterações dos parâmetros utilizados para servir 

de instrumento de interpretaçao”156. 

Segundo o mencionado autor, o enaltecimento do princípio da dignidade da pessoa 

humana como novo paradigma de interpretação das relações privadas tem o escopo de 

deslocar o foco da res para a persona, o que dá oportunidade ao magistrado de preservar 

o elemento que na visão dele mais importa, como ocorre com as relações familiares, nas 

quais o aspecto da afetividade passa a se sobrepor ao patrimônio. 

Embora o mencionado autor acredite que a interpretação das normas de Direito 

Civil se faz com suporte na Constituição, que dialoga com a realidade social, a fim de 

proteger a pessoa  nas mais distintas e novas colocações na sociedade, ele chama atenção 

para o mundo de incertezas que daí aflora, pois o que antes estava previsto no Código 

Civil, hoje este já não seria suficiente, pois a resposta deve ser pelo risco do 

desenvolvimento nos aspectos relativos a resposabilidade, por exemplo157. 

Luis Roberto Barroso acentua que, com o avanço do Direito Constitucional, as 

premissas ideológicas sobre as quais se erigiu o sistema de interpretação deixaram de ser 

integralmente satisfatórias: 

(i) Quanto ao papel da norma, verificou-se que a solução dos 

problemas jurídicos nem sempre se encontra no relato abstrato do texto 

normativo. Muitas vezes só é possível produzir a resposta 

constitucionalmente adequada à luz do problema, dos fatos relevantes, 

analisados topicamente; (ii) quanto ao papel do juiz, já não lhe caberá 

apenas uma função de conhecimento técnico, voltado para revelar a 

solução contida no enunciado normativo. O intéprete torna-se co-

participante do processo de criação do direito, completando o trabalho 

do legislador, ao fazer valorações de sentido para as cláusulas abertas e 

ao realizar escolhas entre soluções possíveis158.  

                                                           
155 TEPEDINO, Gustavo. Normas Constitucionais e Direito Civil na Construção Unitária do Ordenamento 

Jurídico. In. .SARMENTO, Daniel. E SOUZA NETO, Claudio Pereira de. (org.) A constitucionalização 

do Direito: Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 316. 
156 Francisco Luciano. Op. Cit. p. 557. 
157 Francisco Luciano. Op. Cit.  p. 559. 
158 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. p. 9. 
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Ocorre que, embora se reconheçam as boas intenções dessa corrente, não se pode 

fechar os olhos para o pontecial lesivo que esta proposta de unificação entre os sistemas 

de Direito Público e de Direito Privado pode trazer para as Ciências Jurídicas. 

3.2.1 Incongruências encontradas na dogmática do Direito Civil-Constitucional 

 O principal problema advindo da teoria civil-constitucional é o intento de unificar 

a ordem jurídica por meio da extinção das fronteiras entre Direito Público e Direito 

Privado, pois, na verdade, os teóricos dessa corrente pregam uma sobreposição do Direito 

Civil pelo Direito Constitucional, ou melhor, a subordinação do Direito Civil a uma parte 

específica da normatividade constitucional que corresponde aos valores e princípios da 

Constituição, que se consubstancia na tentativa de criar uma disciplina civilística, o que 

pode causar a perda de identidade do Direito Civil e o empobrecimento da normativa 

civilística infraconstitucional. 

Além disso, o Direito Civil-Constitucional não possui um método claro e capaz de 

lidar com as incontáveis variáveis da tomada de decisão, o que possibilita um vasto 

conjunto de possibilidades aos juízes, os quais, com base nessa teoria, pretedem superar 

o positivismo jurídico e passam a interpretar e aplicar o Direito com soluções 

depreendidas, precipuamente, da matriz axiológica trazida pela Constituição, visto que o 

magistrado, em vez de lançar mão dos dispositivos legais previstos no Código, por meio 

da subsunção, buscaria a “melhor” solução para o caso concreto, o que prejudica de modo 

muito claro a segurança jurídica.   

A busca pela “melhor” decisão possível para o caso concreto permite que o 

aplicador, muitas vezes, ignore o que está previsto em lei, lance mão do estudo da Teoria 

Clássica do Direito Civil, dos institutos tradicionais e das disposições do Código, com a 

respectiva densidade doutrinária, para alcançar uma solução mais justa ancorada no 

estudo dos princípios e valores constitucionais, razão pela qual essa disciplina se fez mais 

atraente, pois o intérprete do Direito não precisa se debruçar sobre conceitos embasadores 

do Direito Civil, bastando abrir a Constituição para encontrar respostas. 

Maria Celina Bodin, por exemplo, propõe que o intérprete, ao se debruçar sobre 

determinado processo, não se limite a fazer o perfeito encaixe da situação descrita in 

concretu com o texto da lei, pois esta sempre será insuficiente perante o Texto 

Constitucional, uma vez que,  “[...] mesmo em presença de uma aparentemente perfeita 
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subsunção à norma de um caso concreto, é necessário sempre buscar a justificativa 

constitucional daquele resultado hermenêutico.”159 

Assim, de acordo com essa teoria, a solução dos problemas jurídicos nem sempre 

se encontra no texto normativo, na lei expressa, percebidos como regras a serem seguidas, 

uma vez que só é possível produzir a resposta constitucionalmente adequada à luz do 

problema, dos fatos relevantes, cabendo ao juiz não apenas uma função técnica, pois este 

se faz co-participante da criação do Direito, completando o trabalho do legislador, ao 

fazer valoração de sentido para as clásulas abertas e ao realizar escolhas entre soluções 

possíveis160. 

Daqui aflora um questionamento: como garantir a segurança jurídica, se a 

interpretação e aplicação do Direito se modifica de acordo com a análise de cada caso 

concreto, onde o julgador foge do padrão normativo sugerido e a base obedece sua 

concepção pessoal sobre o que é justo ou não? 

Otávio Luiz Rodrigues assegura que os argumentos da corrente que apoia o suposto 

Direito Civil-Constitucional, os quais acompanham quase sempre a lógica de buscar em 

elementos extranormativos os fatores de correção de opções legislativas ou de reformar 

o modo como a magistratura interpreta dispositivos legais, carreiam uma série de riscos 

à segurança jurídica.161 

Para o autor, o mais grave do problemas é a facilidade com que “[...] se desfaz de 

textos normativos com nenhuma indeterminação, inclusive de natureza constitucional”162, 

o que, para ele, dá margem a desvios lógicos, na medida em que certos “princípios” ou 

“valores constitucionais” são invocados para desfazer regras de inquestionável 

univocidade semântica, o que se volta contra a própria Constituição. 163 

Um exemplo que o autor oferece é o da equiparação, ao casamento, das uniões 

homoafetivas, uma vez que há o óbice da literalidade do Texto Constitucional, já que o 

parágrafo terceiro do artigo 226 é expresso, ao afirmar que, “Para efeito da proteção do 

                                                           
159MORAES, Maria Celina Bodin de. Na medida da pessoa humana. Estudos de Direito Civil-

constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. P 16. 
160BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito   Constitucional 

Contemporâneo: Os conceitos fundamentais e a construção  do  novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009. 

p. 09. 
161 RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. Op. Cit. p. 62. 
162 RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. Op. Cit. p. 51. 
163 RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. Op. Cit. p. 54. 
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Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 

devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”164 

Foi visto na seguda seção deste trabalho que os ministros do Supremo Tribunal 

Federal, ao julgarem a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4277 e a Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132, reconheceram a união 

estável para casais do mesmo sexo, o que causou certa celeuma, em especial entre os 

constitucionalistas, pois esse julgamento foi dado como  um exemplo de ativismo 

judicial do STF, o que afronta o princípio da separação de poderes, fundamentado no 

juízo de que o Judiciário estaria a usurpar o papel do Legislativo. 

Sobre o assunto, Lênio Streck observa que não cabe ao Poder Judiciário ‘colmatar 

lacunas’ do constituinte, tendo em vista que isso abre portas para que esse Poder 

confeccione  uma Constituição ‘paralela’. Para o Jurista, a resolução das querelas relativas 

às uniões homoafetivas deve ser feita – enquanto não for emendada a Constituição ou 

elaborada lei ordinária – no âmbito do Direito das Obrigações, e não com base no Direito 

Sucessório. Chama atenção, ainda, para os limites hermenêuticos, pelos quais 

impossibilita a transformação do Judiciário em Legislativo: 

O fato de o Judiciário – via justiça constitucional – efetuar ‘correções’ 

à legisação não significa que possa, nos casos em que a própria 

Constituição aponta para outra direção, construir decisões 

‘legiferantes’. A Constituição reconhece união estável entre homem e 

mulher. Isso não significa que, por não proibir que essa união estável 

possa ser feita entre pessoas do mesmo sexo, a própria Constituição 

possa ser ‘colmotada’, com um argumento kelseniano do tipo ‘o que 

não é proibido é permitido’. [...] Para exemplificar: a legislação civil 

trata apenas da alteração do prenome. Isso não significa, entretanto, a 

aprtir da máxima ‘o que não é proibido é permitido’, que o judiciário 

ppossa determinar a alteração do apelido de família, na hipótese de 

alguém se sentir humilhado pelo sobrenome que carrega, alegando, v.g., 

o princípio da dignidade da pessoa humana165. 

Otávio Luiz Rodrigues chama atenção para a falta de rigor e de coerência no 

desempenho do papel dos doutrinadores e na renúncia às soluções dos problemas 

jurídicos com base em respostas que o Direito Privado pode e tem condições de oferecer. 

Para o autor,  

                                                           
164 RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. Op. Cit. p. 54. 
165 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso.  Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. 6. ed. 

rev. e ampl. São Paulo: Saraiva. 2017, p. 213‑ 214. 
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[...] o risco está ainda na perda da capacidade humana de se 

responsabilizar pela autonomia da sua própria vida, não por um Estado 

todo-poderso e ditatorial, mas pelo Estado execessivamente protetivo, 

que acostuma os homens com sua mão bondosa, quando na verdade, os 

escraviza em uma gaiola de ouro.”166 

Importante é ressaltar: o que se questiona não é a necessária conformidade que o 

texto legal precisa guardar com a Constituição e sim a ideia difundida pela corrente do 

Direito Civil-Constitucional de que a norma infraconstitcional deve ser rejeitada em favor 

da principiologia constitucional, a fim de permitir uma solução “mais justa”, como se 

para isso fosse necessário relativizar os conceitos basilares do Direito Civil. 

Sabe-se que a legislação infraconstitucional se sobordina ao Texto Constitucional, 

no entanto, isto não significa desconsiderar a legislação infraconstitucional, mas apenas 

a necessária adequação desta à Carta Maior, pois, se assim fosse, não seria exigível 

legislação infraconstitucional, uma vez que tudo estaria dentro da Constituição. 

No Direito de Família, é fácil verificar o poder atribuído aos juízes, de modo que 

este ramo do Direito é alvo de constantes transformações, as quais, muita vez, não são 

acompanhadas de regulamentação específica por parte do Legislativo, o que concede 

margem para o Judiciário, arbitrariamente, institucionalizar princípios que passam a ser 

o principal fundamento em decisões, ainda que sem expressa previsão legislativa.  

Sob esta perspectiva da diversificação de demandas, no entanto, a lei positivada 

parece não mais bastar para traduzir a resposta do Direito aos anseios da sociedade. A 

normatização assume outras feições, e os princípios são elevados ao patim de norma 

jurídica independente de lei que o estabeleça, ao ponto de fazer do ordenamento legal um 

campo poroso, dúbio e muitas vezes incoerente. 

Sobre o assunto, Daniel Sarmento aponta que os juízes se deslumbram diante da 

possibilidade de buscarem justiça por meio dos princípios, e, assim, passam a esquecer 

do seu dever de fundamentar racionalmente os seus julgamentos, o que confere margem 

para um ativismo judicial sem limite, expresso sob as vestes do que é politicamente 

correto. Segundo o autor, os princípios constitucionais, neste quadro, converteram-se em 

                                                           
166  RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. Op. Cit. p. 66. 
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verdadeiras ‘varinhas de condão’ e, com eles, o julgador de plantão consegue fazer quase 

tudo o que quiser167. 

Parece óbvio, inde, que a velocidade de transformações no Direito de Família deve 

motivar o intérprete a ser o conciliador entre os textos legais com os imperativos sociais, 

bem como os princípios constucionais devem ser interpretados conforme os preceitos 

estabelecidos pelo Código Civil, pois o Estado Democrático de Direito, consagrado pela 

Constituição, exige estatutos afinados com a justiça substancial, ou seja, a interpretação 

deve buscar nas leis o melhor sentido imparcial168. 

Otavio Luiz Rodrigues chama essa necessidade de “transformação” de todas as 

matérias civis em matérias constitucionais – pregadas pelos adeptos do civil-

constitucional - de “toque de Midas constitucional”, pois é patente, nesta doutrina, a 

referência ao Texto Constitucional em qualquer que seja o conflito interprivado169.   

Com isso, princípios clássicos do Direito Civil são, com recorrência,  relativizados, 

principalmente os da senda contratual, como, por exemplo, o pacta sunt servanda . A 

intervenção judicial nos contratos, que deveria ser exeção, torna-se a regra. 170 Otávio 

Luiz Rodrigues reporta-se, ainda, acerca da banalização dos preceitos constitucionais que 

esse pendor doutrinário preconiza: 

Direito Constitucional foi arrastado para dentro do rodamoinho de 

disputas privadas de relevância duvidosa, com todos os desagradáveis 

inconvenientes para si e para a Constituição, como o barateamento da 

dignidade e da importância das normas constitucionais, que se vêem 

citadas em pequenos conflitos individuais, como a cobrança de uma 

dívida ou a definição dos danos pelo abalroamento de automóveis. Com 

isso, põe-se a perder a “identidade do Direito Privado”, forjada por sua 

antiga e respeitável história.171 

Para a teoria da constitucionalização do Direito Civil, o princípio da dignidade 

humana se eleva ao patamar de clásula geral do Direito Civil e passa a ser o fundamento 

da República, onde há uma tentativa de enquadrar o ser humano como finalidade última 

desse ramo do Direito, ao passo que se pretende superar as situações ditas patrimoniais 

                                                           
167 SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. São Paulo: Lúmen Juris, 

2006, p. 200. 
168 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil, v.5: Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 21 e 

22. 
169 RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. Op. Cit. p.57 
170 RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. Op. Cit. p. 57. 
171 RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. Op. Cit. p. 60. 
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pelas circunstâncias subjetivas existenciais, de modo que nada se sobreponha aos 

interesses da personalidade humana. 

A proposta de despatrimonialização do Direito Civil vem com a ideia de tornar esse 

ramo do Direito “mais social, humano e democrático”, visto que, supostamente, na 

perspectiva tradicional, o Direito Civil teria uma abordagem excludente, patrimonialista, 

individualista, valuntarista e patriacalista. 

Ocorre que, embora os apoiadores dessa propensão da doutrina se esforcem para 

trilhar esse caminho da despatrimonialização do Direito, um novo paradoxo se exprime, 

de sorte que se percebe “[...]  o feitiço virando contra o feiticeiro”, ao ponto de essa 

reinvidincação incentivar a patrimonialização do Direito, matéria analisada no capítulo 

imediatamente posterior. 

4. VERDADEIROS PARADIGMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA 

Conforme estudado em passagem anterior, o Direito Civil visto desde uma óptica 

tradicional, tem uma abordagem mais patrimonializada, individualista e excludente.  As 

profundas transformações ocorridas  na sociedade no decorrer do século XX receberam a 

devida atenção no plano constitucional, o que passou a servir de ponto de referência e 

salvaguarda da uniformidade do sistema legislativo, fazendo surgir, então, o movimento 

da constitucionalização do Direito Civil172. 

Embora esteja eivada de incongruências, essa teoria angaria adeptos, em face da 

interpretação do Direito Constitucional e do Direito Civil, da interferência do Estado nas 

relações privadas e dos vários dispositivos da Constituição da República que regulam 

relações entre particulares. 

A constitucionalização do Direito traz como principal premissa a atenção da pessoa 

em si mesma, ou seja, a tutela da sua personalidade e da sua dignidade como ser humano, 

ao passo que refuta a antiga necessidade que fez surgir o Direito Civil, qual seja, a de 

regular as trocas patrimoniais. 

Com efeito, a despatrimonialização do Direito configura uma das principais 

reinvindicações da doutrina civil constitucional. Os defensores dessa teoria, no entanto,  

                                                           
172MONTEIRO, Washington de Barros; e TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Op. cit. p. 31. 
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criam um verdadeiro paradoxo quando insistem em retirar o conteúdo patrimonial do 

Direito Civil, já que qualquer dano à dignidade humana enseja pagamento pecuniário, o 

que incentiva a patrimonialização do Direito Privado. 

No Direito de Família, isso se fez ainda mais grave, porquanto não só a diginidade 

humana tem preço, mas também os sentimentos, como sucede com o afeto, o que dá 

margem  a demandas mercantilistas, que tennham interesses patrimoniais, como as ações 

por abandono moral afetivo, exempli gratia.  

A ideia desta seção é, inicialmente, desenvolver os fundamentos dessa aparente 

despatrimonialização do Direito Privado com foco no Direito de Família, para, 

posteriormente, demonstrar quais os verdadeiros paradigmas desse ramo do Direito Civil 

e, finalmente, atingir o principal objetivo desta investigação acadêmica stricto sensu, ao 

oferecer exemplos de decisões proferidas pelo SupremoTribunal Federal e Superior 

Tribunal de Justiça, a fim de demonstrar o aumento potencial de decisões difíceis, cuja 

principal controvérsia da lide gravita à órbita do patrimônio. 

4.1 Fundamentos da aparente despatrimonialização do Direito de Família  

A Constituição Federal de 1988 consagrou a proteção à família no artigo 226. Tal 

como introduz o citado artigo, esta se perfaz pelo casamento civil ou religioso com efeitos 

civis (§§ 1º e 2º), pela união estável entre homem e mulher, facilitada sua conversão ao 

casamento (§3º) e pela família monoparental, comunidade constituída por qualquer dos 

pais e seus descendentes, portanto, ampliou o reconhecimento da formação familiar. 

Além disso, sedimentou a igualdade de direitos e deveres referentes à sociedade 

conjugal para o homem e a mulher (§5), bem como as hipóteses da dissolução do 

casamento pelo divórcio, ao estabelecer a modalidade direta após dois anos de separação 

de fato e conversão da separação em divórcio após um ano de ruptura da vida comum (§ 

6º). Assegurou ainda a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (§8º). 

Fixou também a igualdade entre os filhos, havidos ou não fora do casamento ou por 

doação, bem como vedou qualquer jeito de discriminação em matéria de filiação (artigo 

227 §6º). 
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De efeito, a Carta Magna deu em linhas mestras alguns dos principais institutos do 

Direito Privado, principalmente do Direito de Família, o que fez surgir uma 

regulamentação mais ampla dos institutos do Direito Civil por um novo Código, 

nascendo, assim, o Código Civil de 2002. 

No livro do Direito de Família são encontrados dispositivos que protegem a 

dignidade da pessoa, tendo em vista que a família deve ser havida como centro de 

preservação da pessoa, da essência do ser humano, além de ser tida como célula básica 

da sociedade.173  

Regina Beatriz Tavares cita alguns exemplos desses artigos do Código Civil que 

oferecem tutela à dignidade da pessoa humana: Art. 1.566, V, que tem como objetivo o 

direito da personalidade do cônjuge; art. 1.704, o qual diz ser responsabilizado com a 

perda dos alimentos o cônjuge que descumpriu os deveres conjugais; art. 1.583, § 2º, o 

qual estabelece que a guarda deve ser atribuída a quem revelar melhores condições de 

exercê-la, em obidiência ao princípio da adeuqação do genitor aos elevados interesses e 

à preservação do bem-estar do menor; entre outras disposições.174 

Paulo Lôbo preleciona que “[...] a família referida nos artigos 226, 227 e 230 da 

Constituição é mais ampla que a nuclear, alcançando as pessoas que se vinculam por laços 

de paratenscos, já os artigos 183 e 191 da Constituição contemplam a família sem limitar 

seu âmbito.”175 Para o autor, a formação de uma família se dá por meio de dois requisitos 

basilares - afetividade e estabilidade – fato denotativo de que outros grupos familiares 

sem contornos mais rigorosos também recebem a denominação de família.176 

Para Texeira Giorgis, a Constituição efetivou redimensionamento e valorização do 

núcleo familiar, tratando igualmente pais e filhos, cônjuges e parceiros, protegendo-se 

outras modalidades de composição familiar, ampliando-se o conceito família, que merece 

proteção do Estado, transpondo o grupo familiar constituído no casamento.177  

Cláudio José Amaral Bahia assinala que,  

                                                           
173 MONTEIRO, Washington de Barros; e TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Op. cit. p. 39. 
174 MONTEIRO, Washington de Barros; e TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Op. cit. p. 39. 
175 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: famílias. São Paulo: Saraiva, 2008. P. 26. 
176 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus. 

Revista Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, v. 3, n. 12, p. 40, jan./mar. 2002. 
177 GIORGIS, José Carlos Teixeira. A natureza jurídica da relação homoeróticas. Seleções Jurídicas, São 

Paulo, jul. 2007. P. 17. 
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[...] com a Constituição de 1988, todo o ordenamento jurídico e toda a 

atividade legislativa ficaram condicionados à observação e cumprimento 

dos princípios fundamentais elencados no artigo 1° da Constituição 

Federal e dos objetivos fundamentais previstos em seu artigo 3°, donde 

advém que o cerne do sentido jurídico passa a ser a valorização do ser 

humano, e sua efetiva proteção.”178 

Orlando Gomes sintetiza os princípios constitucionais que abrangem o Direito de 

Família, quais sejam: princípio da ratio, fundamento do casamento e da vida conjugal, 

que se baseia na afeição entre os cônjuges, representa o suporte do casamento, a razão 

por que suas finalidades se cumpram; o princípio da igualdade entre os cônjuges, marcada 

pelo desaparecimento do poder marital, e o princípio da igualdade entre os filhos.179 

É com amparo nessa análise conceitual que a constitucionalização do Direito Civil 

e, consequentemente, do Direito de Família, prega que os princípios constitucionais 

amparam o direito de constituir livremente uma família – matrimonializada ou não - o 

que faz nascer as novas modalidades familiares que se constituem pelo afeto. Isso porque, 

para essa corrente, o modelo clássico não supera o caráter notadamente patrimonialista 

da família, ao passo que a visão constitucionalizada acredita na concepção de instrumento 

de realização pessoal, ao valorizar, assim, a pessoa humana, de modo que sua dignidade 

é situada no ápice do ordenamento jurídico e permeia intrinsecamente o Direito de 

Família, visando à realização de seus membros.  

De tal maneira, o Estado protege a família, independentemente de sua espécie, bem 

como inclui outras modalidades ainda não previstas expressamente. 

Com efeito, para os civilistas constitucionais, o fenômeno da repersonalização das 

relações privadas tem se consagrado e a família passa a ser chamada de “família 

constitucionalizada”, configurada pela seguinte perspectiva: 

a) qualquer agrupamento humano baseado no afeto pode ser considerado e 

protegido como família, independentemente de os membros serem ligados pelo 

casamento ou por laços consaguíneos; 

b) todos os membros da família merecem ser respeitados, protegidos e ter suas 

pontencialidades saudavelmente desenvolvidas no espaço familiar; e 

                                                           
178 BAHIA, Cláudio José Amaral. A natureza jusfundante do Direito à Família. Revista do IASP, São 

Paulo, ano 11, n. 22, p. 21, jul./dez. 2008. 
179 GOMES, Orlando. Direito de Família, cit., p. 21-24. 
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c) a função social da família como paradigma. 

Com arrimo nessas perspectivas, o discurso de despatrimonialização das relações 

privadas se estende às relações familiares, cujo principal fundamento é a concretização 

do princípio da dignidade humana, o qual passa a ser o ponto de partida do “novo Direito 

de Família”.180 

Isso advém da ideia de que os institutos de Direito de Família são meios para 

concretização de um fim, cujo objetivo é garantir um  mínimo de dignidade, que se chama 

mínimo existencial. Para os que acreditam na despatrimonialização do Direito de Familia, 

as questões pecuniárias deixam de ser um fim em si mesmo e passam a ser vistas como 

meios de realização da dignidade.  

Gustavo Tepedino acentua que o Direito de Família transita pelos princípios da 

ordem pública, mas nem por isso se tornou do Direito Público. Para o autor, a convivência 

familiar, vista sob a óptica constitucional, deixou de ser considerada como instituição, 

conforme era definida no Código Civil de 1916, para ser vista como meio de 

desenvolvimento da personalidade e efetivação da dignidade dos seus membros, 

consoante consigna a Constituição.181 

Maria Celina Bodin entende que, no Direito de Família, a repersonalização das 

relações familiares se sustenta, em última análise, pela prevalência dos valores 

existenciais, e que os impedimentos matrimoniais regulados pelo Direito de Família 

tradicional, não têm as pessoas como valor adotado, mas tão somente o patrimônio. Para 

a autora, tais impedimentos não devem persistir nas atuais relações familiares, pois estas 

estão centradas no princípio da liberdade estabelecido na Constituição e nas forças vivas 

da instituição social, motivo pelo qual a proteção do patrimônio não deve superar a 

proteção das pessoas.182 

A instituição familiar, ut videam, recebe a proteção legal, enquanto mantém seu 

caráter de instrumento para o pleno desenvolvimento de aspectos existenciais, que dizem 

                                                           
180 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2017. P. 5. 
181 TEPEDINO. Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do Direito Civil. In: Temas 

de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 21. 
182 MORAES, Maria Celina Bodin de. A Caminho de um Direito Civil Constitucional. Revista de Direito 

Civil, 1993 - academia.edu. disponível em: academia.edu.documents/43660693/Direito_Civil_texto.pdf. 

acesso em 24 de fev de 2019. 
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respeito à personalidade de seus membros, em detrimento das relações de dependência 

econômica, que, de acordo com essa teoria, não é mais prioritariamente tutelada. 

Com efeito, para os adeptos dessa corrente, pelos desdobramentos da sociedade 

dinâmica, aliados aos paradigmas apontados, é possível, juridicamente, o reconhecimento 

de outros formatos de família que não a matrimonializada, como a constituída pela união 

estável, famílias monoparentais, famílias anaparentais (sem hierarquia entre os membros 

- por exemplo, a família feita por duas irmãs solteiras), família homoafetiva, entre outras, 

bem como a socioafetividade. Tal reconhecimento constitui o elemento essencial para 

permitir o aceite de filhos que tenham essa qualidade pública, mesmo que não 

compartilhem do mesmo material genético daqueles considerados genitores, inclusive 

para permitir famílias pluriparentais, em que a filiação biológica convive com a filiação 

socioafetiva. 

Alguns autores mencionam a multiplicidade das famílias ou o pluralismo familiar 

como um princípio jurídico e, ainda mais, como de origem constitucional, com 

argumentação similar àquela dada à afetividade. Acentuam que tal princípio teria esteio 

no próprio artigo 226 da Constituição Federal, ao dar proteção especial à família, 

chamando-a de base da sociedade. Neste sentido, Farias e Rosenvald delineiam o 

princípio da pluralidade das entidades familiares:  

De fato, o legislador constituinte apenas normatizou o que já 

representava a realidade de milhares de famílias brasileiras, 

reconhecendo que a família é um fato natural e o casamento uma 

solenidade, uma convenção social, adaptando, assim, o Direito aos 

anseios e às necessidades da sociedade. Assim, passou a receber a 

proteção estatal, como reza o artigo 226 da Constituição Federal, não 

somente a família originada através do casamento, bem como qualquer 

outra manifestação afetiva, como a união estável e a família 

monoparental [...]. Dessa maneira, a família deve ser notada de forma 

ampla, independentemente do modelo adotado. Seja qual for a forma, 

decorrerá especial proteção do Poder Público [...].183 

Data venia, importante é evidenciar o fato de que a Constituição não instituiu o 

pluralismo familiar como princípio, nem implicitamente. Constam na Carta Magna 

espécies claras de famílias – matrimonial, informal e monoparental – concedendo tutela 

especial às entidades familiares. Assim, resta claro que não há qualquer menção ou 

obrigação de se constituírem novos modelos de família, pois, se todo relacionamento 

                                                           
183 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSELVALD, Nelson. Direito das Famílias. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Lumem Juris, 2010. P. 42. 
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afetivo existente for reconhecido legalmente como entidade familiar, perde-se o sentido 

de proteção especial à família. Em Comentários à Constituição Federal de 1988, Antonio 

Jorge Pereira Júnior, analisando o artigo 226 do Maior Diploma, salienta o seguinte: 

Isso não significa que outras categorias de convivência não possam ser, 

desde a perspectiva do direito, concebidas e/ou tuteladas juridicamente. 

Significa apenas que a especial proteção é exclusiva das situações de 

especial interesse da sociedade civil. Não se deve vislumbrar 

preconceito, portanto, na eleição dos constituintes, mas sim uma 

diferenciação positiva para estender a tutela especial do Estado. Querer 

estender os benefícios a outros arranjos de vida pessoal seria perder a 

dimensão histórica, antropológica e ética acerca do que seja base da 

sociedade civil.184 

Vista, entretanto, sob a perspectiva da corrente civil-constitucional, a ampliação do 

conceito de família advém do fato de que os relacionamentos em geral perlustram bem 

mais os caminhos do afeto do que do interesse patrimonial, o que contribui para a 

despatrimonialização do Direito de Família.  

Para esses doutrinadores, as realidades fáticas sociais é que concedem origem ao 

Direito, e este, por sua vez, passa a ser fundamentado por princípios que sequer constam 

no ordenamento jurídico brasileiro, como o princípio da afetividade, solidarieade e 

fraternidade, por exemplo, como extensão do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Paulo Lôbo assim se exprime: 

Demarcando seu conceito, é o princípio que fundamenta o Direito de 

Família na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de 

vida, com primazia sobre as considerações de caráter patrimonial ou 

biológico. Recebeu grande impulso dos valores consagrados na 

Constituição de 1988 e resultou da evolução da família brasileira, nas 

últimas décadas do século XX, refletindo-se na doutrina jurídica e na 

jurisprudência dos tribunais. O princípio da afetividade especializa, no 

âmbito familiar, os princípios constitucionais fundamentais da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da solidariedade (art. 3º, I), 

e entrelaça-se com os princípios da convivência familiar e da igualdade 

entre cônjuges, companheiros e filhos, que ressaltam a natureza cultural 

e não exclusivamente biológica da família. A evolução da família 

“expressa a passagem do fato natural da consanguinidade para o fato 

cultural da afinidade” (este no sentido de afetividade).185 

 Com efeito, admitir o princípio da plularidade das famílias como sendo amparado 

pela Constituição como norma implícita, quando esta sequer menciona a afetividade 

                                                           
184 PEREIRA JÚNIOR, Antonio Jorge. Art. 226. In: BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, 

Walter de Moura (Coord.). Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

ISBN 978=85-309-2923-7. P. 2.374. 
185 LÔBO, Paulo. Famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 70-71. 
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como fundamento das entidades familiares, é perigoso, uma vez que a afetividade é 

oriunda da hermenêutica civil-constitucional realizada por juristas e doutrinadores 

(recepcionada pela jurisprudência), por isso não pode ser considerada norma fundamental 

inquestionável. O que há de ser observado pelo Direito é a dimensão amorosa que propicie 

a dignidade da pessoa humana sem a vulnerabilidade da afetividade desordenada, a qual 

serve, principalmete, para aumentar as lides jurídicas com certa confusão patrimonial, o 

que sobrou demonstrado mais adiante.  

Tramita propositura intitulada de Projeto de Lei Estatuto das Famílias186, elaborado 

pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, o qual pretende revogar todo 

o Livro de Direito de Família do Código Civil, e sua substituição pelo referido estatuto, 

em que se propõe sejam reguladas todas as matérias de Direito material e processual 

concernentes a essa área da Ciência Jurídica. 

Referido projeto parte da premissa de que a atual legislação está ultrapassada e 

defasada em relação à realidade da família, e que o afeto é o principal elemento formador 

de uma estrutura familial. Um dos principais argumentos constante é o de que não é mais 

possível cuidar de pontos da vida familiar, que envolvam emoções e sentimentos, tendo 

como referência normas que regulam aspectos meramente patrimoniais.187 

Regina Beatriz Tavares, ao fazer análise das proposições do referido projeto, 

entende que este contém exacerbada e descabida ampliação do poder discricionário nos 

julgamentos de processos sobre matérias familiares. Complementa seu pensamento, ao 

destacar: 

Muito embora seja apreciável a abertura do poder do juiz, que é tão 

relevante e que faz o direito viver, porque o aplica, o acatamento das 

normas legais e não só das normas principiológicas deve ser assegurado 

em nosso sistema jurídico. Isso porque, para além do afeto, devem ser 

preservados deveres e responsabilidades, sem os quais a vida conjugal 

queder-se-á vazia de significado, sem viço e sem amparo aos direitos 

inerentes a essa vivência”, nas percucientes palavras da Ministra Fátima 

Nancy Andrighi, que prefaciou o livro A Emenda Constitucional do 

Divórcio (Regina Beatriz Tavares da Silva, São Paulo: Saraiva, 

2011).188  

                                                           
186 PL Estatutos da Família da Câmara dos Deputados nº 2.285/2007, de autoria do deputado Sérgio 

Barradas e PL Estatuto das Famílias do Senado nº 470/2013 de autoria da senadora Lídice da Mata. 
187 Apresentação do PLS 470/2013 no Sando Federal pela senadora Lídice da Mata (PSB-BA) 
188 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Análise do Projeto de Lei Estatuto das Famílias. Disponível 

em http://reginabeatriz.com.br/analise-do-projeto-de-lei-estatuto-das-familias/. Acesso em 30 maio 2019. 
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Para autora, ainda existe o fato de que a proposta de revogar o Livro de Direito de 

Família do Código Civil e de regular as relações familiares numa lei completamente à 

parte do restante do Direito Civil, como se o Direito de Família não tivesse qualquer 

relação com o Direito Civil, não é recomendável e pode ensejar algumas consequências 

nefastas, como as dificuldades de interpretação, tendo em vista outras normas legais, bem 

como as anomalias decorrentes de revogação de lei que tenham elo com a matéria 

regulada no microssistema e vice-versa.189 

Outro argumento suscitado pela autora é que o referido projeto possui textos 

incorrigíveis, pois tem uma perspectiva individualista e, portanto, materialista, 

aparentemente baseada em afeto, o que incentiva a monetarização desse sentimento.190 

Sobre esse assunto, o próximo capítulo aborda os verdadeiros paradigmas do 

Direito de Família, com base em casos concretos julgados pelos tribunais superiores. 

4.2 Da “Despatrimonialização” à Patrimonialização do Direito de Família 

A mudança paradigmática expressa pela teoria civil-constitucional tem a intenção 

de fazer com que o Estado tenha maior preocupação com a família, ciente do 

compromisso de assegurar os direitos fundamentais que impõem o respeito à dignidade 

do ser humano, bem como valoriza a solidariedade entre seus membros, e passa a se 

identificar como democrática, igualitária e plural. 

Daí surge a ideia de tornar o Direito Civil e, consequetemente, o Direito de Família, 

mais “humanizado”, pois toda sua gama de proteção passa a ser centralizada na pessoa, 

desvinculando-se do patrimônio, o que faz parecer que a afetividade possa permear as 

relações familiares ao ponto de produzir efeitos jurídicos.  

Com isso, a tutela jurisdicional se torna uma grande aliada na proteção desses 

valores, fortalecida, ainda, pelas constantes transformações da sociedade, as quais nem 

sempre são acompanhadas de legislação, o que permite atuação mais arbitrária por parte 

do Judiciário. 

O que se vê, entretanto, é um verdadeiro paradoxo, pois, embora os defensores da 

doutrina civil-constitucional queiram impor a despatrimonialialição do Direito de 

                                                           
189 MONTEIRO, Washington de Barros; e TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz.  Op. Cit. p. 42. 
190 MONTEIRO, Washington de Barros; e TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz.  Op. Cit. p. 43. 
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Família, a retirada do conteúdo patrimonial fortalece o patrimonialismo. Ora, se o Direito 

Civil constitucionalizado é dirigido para a defesa do princípio da dignidade da pessoa 

humana, e este passa a compor quase todos os fundamentos utilizados pelo Poder 

Judiciário, já que os supostos novos princípios decorrem dele, as portas do Poder 

Judiciário se abrem para demanadas que pretendem defender esse (mega) princípio. 

Em sendo assim, ao possibilitar pagamento pecuniário por dano moral à dignidade 

humana, esta passa a ser precificada. A exemplo disso, citam-se os casos de dano moral 

em decorrência do abandono afetivo191, em que a reclamação que motiva esse tipo de 

ação está na órbita de falta de afeto ou carinho paterno/materno durante qualquer fase da 

vida do filho lesado. Se ninguém é obrigado a gostar de ninguém, seja por força de lei, 

seja por decisão judicial192, até mesmo nas relações faimiliares, como é possível precificar 

essa falta de afeto de um pai com filho? Sobre o asunto, Regina Beatriz Tavares, assevera 

o seguinte: 

Efetivamente, amar não é dever ou direito. Amar é sentimento intángível pelo 

Direito. A falta de amor, como sentimento, portanto não pode gerar 

indenização. Mas o dever do pai e de mãe de ter o filho em sua companhia e 

educá-lo, de natureza objetiva, está previsto no art. 1.634, I e II, do Código 

Civil. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê também deveres para os 

pais, como o dever de assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social do filho menor, em condições de dignidade (ECA, arts. 3º, 

4º e 5º). Esses sim são deveres de natureza jurídica, cujo descumprimento, ao 

gerar danos, pode acarretar a condenação do inadimplente em pagamento de 

indenização193. 

Portanto, não é o afeto que fundamenta a indenização, tanto que ele deixou de existir 

quando o pai socioafetivo abandona o filho; é, isto sim, a assunção de uma paternidade 

que depois se pretende descartar, em prejuízo dos elevados interesses da criança e do 

adolescente que fundamenta a condenação no pagamento de uma indenização. 

O que deve ser questionado, portanto, é o descumprimento dos deveres da 

paternidade, bem como o princípio da prevalência dos interesses dos filhos, dos quais 

decorre a obrigação de pagar pensão alimentícia para custeio da prole, e não estimar um 

                                                           
191 Vide caso citado no segundo capítulo: REsp 1159242/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 

24/04/2012 – Terceira Turma, DJe 10/05/2012. 

 
193 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz.Cuidado de pai e de mãe é dever de natureza objetiva. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2012-mai-04/regina-beatriz-cuidado-pai-mae-dever-natureza-

objetiva. Acesso em 10 maio 2019.  

https://www.conjur.com.br/2012-mai-04/regina-beatriz-cuidado-pai-mae-dever-natureza-objetiva
https://www.conjur.com.br/2012-mai-04/regina-beatriz-cuidado-pai-mae-dever-natureza-objetiva
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cash valorem, a título de indenização, para compensar o amor, o afeto não dispensado ao 

filho. 

Nas referidas ações, sob o argumento do princípio da dignidade da pessoa humana, 

os juízes defendem a ideia de que os pais devem ser responsabilizados civilmente por não 

prestarem os cuidados devidos aos filhos194. Com efeito, as relações existenciais comuns 

nas ligações familiares são, ao final, patrimonializadas. Além disso, a obrigação de 

pagamento em dinheiro, no exemplo citado, em nada garante que a falta do filho foi 

reparada, de sorte que a indenização se transforma mais em um instrumento de vingança 

do que, necessariamente, em um expediente de composição de danos: ou seja, considerar 

ato ilícito o abandono afetivo, independentemente da justificativa, demonstra a 

mercantilização das relações familiares195. 

Doris Ghilardi expressa que, à luz do entendimento baseado no movimeto da Lei e 

Economia196, que aufere mais espaço, torna-se necessário verificar se há interferência do 

                                                           
194 CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. ABANDONO MATERIAL E AFETIVO DA FILHA POR PARTE DO GENITOR. 

TRAUMA PSICOLÓGICO CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE CONCAUSALIDADE. 

AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 1. No âmbito das relações familiares, para a 

configuração da responsabilidade civil, no caso de abandono afetivo, deve ficar comprovada a conduta 

omissiva ou comissiva do genitor, quanto ao dever jurídico de cuidado com o filho, bem como o dano, 

caracterizado pelo transtorno psicológico sofrido e o nexo causal entre o ilícito e o dano suportado, nos 

termos do artigo 186 do Código Civil. 2. Em hipóteses excepcionais, quando configuradas trauma 

psicológico decorrente do descaso do genitor perante a prole, é cabível indenização por abandono afetivo, 

em virtude do descumprimento legal do dever jurídico de cuidado, necessários à adequada formação 

psicológica e inserção social da prole. 3. Demonstrado que o genitor, por omissão voluntária, deixou de 

observar o dever jurídico de cuidado, previsto nos artigos 227 e 229, da Constituição Federal e no artigo 

22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, causando trauma psicológico à autora, conforme laudo 

pericial produzido nos autos, tem-se por caracterizado ato ilícito passível de indenização. 4. Aexistência 

de concausas, por si só, não ilidi o nexo causal, tampouco afasta a responsabilidade civil daquele que, 

com sua conduta ilícita, causou dano a outrem, razão pela qual o genitor omisso deve responder pelos 

danos experimentados pela prole, na proporção em que concorreu para o evento danoso. 5. Para a fixação 

do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições 

pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a 

ocorrência do evento. 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 

20140112004114 - Segredo de Justiça 0038871-94.2014.8.07.0016, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 

Data de Julgamento: 21/03/2019, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

09/04/2019 . Pág.: 504/506). 
195 GHILARDI, Dóris. Reflexões sobre o Direito de Família no século XXI: o discurso do afeto em cotejo 

com o discurso econômico. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.8, n.1, 1º quadrimestre de 2013. Disponível em: 

www.univali.br/direitoepolitica - ISSN 1980-7791. p. 258. 
196 Movimento da Law and economics surgiu nos Estados Unidos, nas universidades de Chigaco e Yale, 

espalhando-se pelo mundo. Apontam-se quatro nomes, como os principais mentores do movimentos nos 

Estados Unidos: Ronald Coase, Richard Posner, Guido Calabresi e Henry Manne. Desde os anos de 1980, 

a disciplina vem ganhando visibilidade nos países da civil law e foi a partir das obras de Coase e Calabresi 

que tomou corpo uma disciplina que no Brasil tem sido chamada ora de “Direito e Economia”, ora de 

“Análise Econômica do Direito”. ROSA. Alexandre; LINHARES. Aroso. Crítica ao Discurso da Law and 

http://www.univali.br/direitoepolitica%20-%20ISSN%201980-7791
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discurso econômico no Direito de Família brasileiro, desvelado o fato de que o afeto pode 

estar sendo utilizado como pano de fundo para várias reformas e decisões judiciais.197 

Para a autora, a fluidez dos relacionamento amorosos faz com que as relações se 

desfaçam com muita facilidade, o que, por sua vez, também atinge as relações extracasal, 

isto é, com os demais membros daquela família, porquanto os sentimentos se esvaem no 

exato momento em que surgem os deveres impostos pela lei e que chegam ao plano 

econômico198. 

Exemplo disso pode ser encontrado em casos de parentalidade estabelecida com 

alguém que voluntariamente registra um filho e, em face de prova de exame excludente 

da paternidade em seu favor, busca judicialmente negá-la, com o objetivo de romper os 

vínculos, de natureza socioafetiva, que já se desenvolveram durante a criação desse filho, 

bem como qualquer obrigação oriunda dessa dissolução, como é o caso dos alimentos, 

quando do afastamento do casal199. 

A autora cita ainda Alexandre Moares (???) Rosa, e ressalta que “[...] o que tem 

valor o tem porque se vende. Este axioma neoliberal precisa ser marcado. O amor acaba 

se transformando em mais uma mercadoria a ser negociado no mundo capitalista”.200 

Venceslau Tavares chama atenção para o estado de mercadoria no capitalismo 

liberal e suas atualizações, o qual não se restringe só a dinheiro. Para o autor, de acordo 

                                                           
Economics e SALAMA. Bruno Meyerhof. O que é pesquisa em direito e economia? Disponível em 

http://www.ordemlivre.org/files/Bruno_Salama-O_que_e_pesquisa_em_DE.pdf. Acesso em 12 de maio de 

2019; 
197 GHILARDI, Dóris. Reflexões sobre o Direito de Família no século XXI: o discurso do afeto em cotejo 

com o discurso econômico. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.8, n.1, 1º quadrimestre de 2013. Disponível em: 

www.univali.br/direitoepolitica - ISSN 1980-7791. p. 257. 
198 GHILARDI, Dóris. P. 157. 
199 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1042 DO NCPC)- AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS E NEGATÓRIA DE PATERNIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte 

Superior já proclamou que a simples divergência entre a paternidade declarada no assento de nascimento 

e a paternidade biológica não autoriza, por si só, a anulação do registro, o qual só poderia ser anu lado, 

uma vez comprovado erro ou falsidade, em ação própria - destinada à desconstituição do registro. 

Precedentes. 2. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da desconstituição do registro de nascimento 

e a exoneração da obrigação alimentar, demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice 

na Súmula 7 desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1041664 DF 

2017/0006501-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018). 
200 200 GHILARDI, Dóris. P. 259. Citando ROSA. Alexandre Moraes. Jurisdição do Real X Controle 

Penal: Direito e Psicanálise, via literatura. Petrópolis: Deliberal, 2011, p. 50 

http://www.univali.br/direitoepolitica%20-%20ISSN%201980-7791
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com o direito burguês, “[...] mercadoria é o conceito a partir do qual se retira todo valor 

e toda relação de valor”201. Complementa, afirmando o seguinte: 

Não obstante as aspirações dos civilistas por uma superação do 

patrimonilismo; pela valorização da pessoa humana enquanto tal; por 

uma “repersonalização (ou personalização) do Direito Civil; a fim de 

elevar a pessoa humana à condição de “epicentro dos epicentros”; o que 

se observa de fato é uma expansão da análise econômica do direito, não 

somente para a doutrina, como também para a jurisprudência e 

legislação, “tornando, nesse camo, a eficiência o mote prioritário das 

atuações jurídicas.202 

Assim, em um contexto no qual se acredita que tudo passa a ser permitido no Direito 

de Família, e, consequentemente, tudo pode ser negociado, inusitadas situações, 

permeadas com os valores sociais e culturais desta nova era, atulham as cortes patriais 

em busca de resolução judicial203.   

A exemplo disso, mencionam-se os eventos de multiparentalidade, no âmbito dos 

quais há autores204 que, em nome do melhor interesse da criança, defendem a tese de que 

é possível requerer prestação de alimentos por parte do genitor biológico, mesmo já 

constituída a parentalidade socioafetiva, de natureza meramentente material, em virtude 

da impossibilidade financeira do pai socioafetivo de prestar alimentos a contento, sem 

possibilitar sequer o convívio familiar desse pai biógico. 

Para Kátia Boulos, este é mais um evento de monetarização da responsabilidade 

parental, pela qual se abre a possibilidade de se ter um pai que ama e paga o que pode, 

bem como de um um que apenas paga, não ama e não é amado. Para a Jurista, isso, além 

de contradizer a missão paterna de proporcionar não somente condições materiais, mas 

também de incentivar a realizar sonhos por esforços próprios, possibilita intermináveis 

disputas judiciais fomentadas pela discórdia e interesse patrimonial,  o que faz se instalar 

um verdadeiro caos para as famílias envolvidas205. 

                                                           
201 COSTA FILHO, Venceslau Tavares. Direito Fundamentais e Relações Privadas: crítica à interpretação 

patrimonializante. In A Modernização do Direito Civil. Volume I. Recife: Nossa Livraria, 2011. P. 61. 
202 COSTA FILHO, Venceslau Tavares. Op. Cit. p. 61.  
203 GHILARDI, Dóris. op. cit. p. 249. 
204 MADELENO, Rolf. Laços que ficam e paternidade alimentar. In: Boletim IBDFAM, n. 77, nove./dez. 

2012, p. 6. 
205 BOULOS, Kátia. Socioafetividade, Família e “Sociedades do Afeto” no Direito de Família e Sucessões 

Contemporâneo. In TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. (Coord.); e CAMARGO NETO, Theodureto 

de Alemida. Grandes Temas de Direito de Família e das Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2014. P 349-

382. V. 02. p.  370. 
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Com efeito, essa é a realidade nos tribunais brasileiros, na medida em que a tentativa 

de desvincular o patrimônio das relações familiares, na verdade, incentiva as demandas 

de cunho patrimonial, pois, ao que tudo indica, esta vinculação entre a realização da 

pessoa humana e a liberdade, ainda não foi desligada dos aspectos patrimoniais.206 É o 

que se demonstra com a pesquisa feita junto ao Supremo Tribunal Federal e Superior 

Tribunal de Justiça. 

4.3 Levantamento da Jurisprudência junto ao STF e STJ 

É certo que o movimento civil-constitucional não é o responsável único pelo 

aumento de demandas judiciais e, consequentemente, dos casos difíceis207 no âmbito do 

Direito de Família, pois estes resultam também da incompletude do ordenamento jurídico, 

uma vez que este possivelmente jamais será capaz de abarcar todas as situações fático-

jurídicas experimentadas pelo ser humano. 

Esse movimento, no entanto, é um grande responsável por esse aumento, pois o 

anseio de aplicar princípios constitucionais (ou não) a todas as relações jurídicas, 

principalmente nas de cunho privado, mesmo que exista norma infraconstitucional 

disciplinando o fato, contribui para que as ocasiões de colisão de princípios se 

multipliquem.208 

4.3.1 Pesquisa da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

Com  base em pesquisa realizada no portal do Superior Tribunal de Justiça, percebe-

se que, embora a afetividade seja citada, não serve para resolver os casos concretos, pois, 

em sua maioria, a resolução se dá por meio de patrimônio, seja em reparação pecuniária 

ou imposição de efeitos sucessórios nos casos que correspondem a reconhecimento de 

paternidade, entre outros. Portanto, na verdade, o afeto é utilizado como pano de fundo 

para processos mercantilistas. 

                                                           
206 COSTA FILHO, Venceslau Tavares. Direito Fundamentais e Relações Privadas: crítica à interpretação 

patrimonializante. In A Modernização do Direito Civil. Volume I. Ed. Nossa Livraria. Recife 2011. P. 59. 
207 Ronald Dworkin, ao se debruçar sobre o estudo da interpretação judicial, dividiu os casos em fáceis e 

difíceis. São chamados de casos fáceis aqueles que são resolvidos pela subsunção, ou seja, pelo encaixe 

entre a situação fática e a norma jurídica. Já os casos difíceis são aqueles cujas soluções não estão presentes 

explicitamente no sistema positivo, mas que serão resolvidos a partir da discricionariedade do juiz – na 

visão de Hart- ou pelos princípios – na visão de Ronald Dworkin.  DWORKIN, Ronald. Levando os 

direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. P. 127-130. 
208 MORAES, Maria Celina Bodin de. Na medida da pessoa humana. Estudos de Direito Civil-

constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. P. 89. 
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4.3.1.1 Método, universo da pesquisa e critérios estabelecidos 

A pesquisa foi realizada com base nos dados encontrados nos acórdãos do Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de consulta ao ícone pesquisa livre, por via do site 

http://www.stj.jus.br/SCON/, referente ao período de 1º/01/2013 a 31/12/2017. Foram 

utilizadas como metadados as seguintes expressões: a) “princípio da afetividade”; b) 

“afetividade”; c) “identidade genética”.  

Importante  é ressaltar que a expressão “identidade genética”, embora não tenha, de 

imediato, correlação direta com o tema abordado, faz parte de julgados que se mostraram 

interessantes para a pesquisa . 

a) 1º Metadado: “Princípio da Afetividade”  

Com o primeiro metadado, “princípio da afetividade”, encontraram-se dois 

acórdãos209. 

No primeiro, a controvérsia correspondia à possibilidade de pagamento de pensão 

por morte à filha socioafetiva. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, entendeu 

por bem determinar o pagamento de pensão por morte à filha adotiva, pois, segundo ele, 

do mesmo modo que se reconhece à filha consaguínea a presunção de dependência 

econômica, também se deve reconhecê-la em favor da filha afetiva. Segundo o Relator, 

prestigia-se,  assim, o princípio da afetividade que, para ele, serve de substrato às novas 

estruturas familiares. Para ele, a coexistência de relações filiais ou a denominada 

multiplicidade parental, compreendida como expressão da realidade social, não pode 

passar despercebida pelo Direito. 210 

                                                           
209 AgRg no AREsp nº 71290 e REsp nº 1328380. 
210 PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. INTERPRETAÇÃO COMPATIBILIZADA COM OS 

MACROPROPÓSITOS PROTECIONISTAS JUSPREVIDENCIARISTAS. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE DO 

INSTITUIDOR. FILHA AFETIVA OU DE CRIAÇÃO. RESP.1.274.240/SC, REL. MIN. NANCY 

ANDRIGHI, DJE 15.10.2013 E RESP.1.328.380/MS, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJE 

3.11.2014. COMPREENSÃO DO ART. 7o. DA LEI 3.765/60. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA QUE SE 

TEM POR PRESUMIDA. DESNECESSIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO. AGRG NO RESP 

1.190.384/RJ, REL. MIN. HAMILTON CARVALHIDO, DJE 2.9.2010; AGRG NO RESP 1.154.667/RS, 

REL. MIN. LAURITA VAZ, DJE 27.4.2012; RESP 370.067/RS, REL. MIN. LAURITA VAZ, DJE 

5.9.2005; AGRG NO RESP 601.721/PE, REL. MIN. CELSO LIMONGI DJE 1O.2.2010. AGRAVO 

REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.1. [...]. 2. [...]. 

3. A filha afetiva ou de criação posiciona-se na mesma situação da enteada ou da filha adotiva; é 

entendimento antigo, mas atualizado do STJ, que equipara-se à condição de filha a enteada criada e mantida 

pelo Militar, instituidor da pensão, o qual, a despeito da ausência de laços sanguíneos, dispensou-lhe o 

mesmo tratamento que se dá a filho biológico (artigo 7o., inciso II, da Lei n. 3.765/60 combinado com o 

http://www.stj.jus.br/SCON/
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Aqui vale destacar o princípio da afetividade. Embora tenha sido citado, este não 

foi determinante para garantir o direito pensional, e sim o tratamento ofertado à filha 

socioafetiva, o qual era idêntico ao que as famílias devotam à perfilhada biológica, ou 

seja, dever de cuidado, já que o afeto nem sempre compõe as relações consaguíneas. 

No segundo acórdão211, existem pretensão de reconhecimento post-mortem de 

maternidade socioafetiva, bem como a declaração do direito sucessório da requerente em 

relação a sua cota-parte no patrimônio deixado pela suposta mãe adotiva. 

                                                           
artigo 50, § 2o., Lei n. 6.880/80) (AgRg no REsp.1.190.384/RJ, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, 

DJe 2.9.2010); a postura que tende a criar distinções ou classes de filiação, além de avessa aos postulados 

humanísticos e às premissas dos direitos fundamentais da pessoa humana, afronta também a realidade dos 

sentimentos dos pais e a larguesa de sua afeição pelos filhos. 4. No caso em comento, comprovado que o 

Militar dispensava à ora Agravada tratamento idêntico ao que as famílias devotam à filha biológica, deve 

ser-lhe assegurado o direito pensional decorrente do óbito do seu pai afetivo ou por adoção, sendo 

desimportante, nesta hipótese para a sua definição, a ausência de previsão legal expressa; em situação assim, 

a jurisprudência elaborou o entendimento de que, do mesmo modo que se reconhece à filha consanguínea 

a presunção de dependência econômica, também se deve reconhecer em favor da filha afetiva ou de criação 

a mesma condição pressuposta. 5. A 2a. Seção do STJ tem orientação firme e construtiva no sentido de 

reconhecer em casos como este, segundo afirmado pela douta Ministra FÁTIMA NANCY, a 

maternidade/paternidade socioafetiva tem seu reconhecimento jurídico decorrente da relação jurídica de 

afeto, marcadamente nos casos em que, sem nenhum vínculo biológico, os pais criam uma criança por 

escolha própria, destinando-lhe todo o amor, ternura e cuidados inerentes à relação pai-filho (REsp. 

1.274.240/SC, DJe 15.10.2013).6. Também o eminente Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, em 

atenção às novas estruturas familiares, baseadas no princípio da afetividade jurídica (a permitir, em última 

análise, a realização do indivíduo como consectário da dignidade da pessoa humana), a coexistência de 

relações filiais ou a denominada multiplicidade parental, compreendida como expressão da realidade social, 

não pode passar despercebida pelo direito (REsp. 1.328.380/MS, DJe 3.11.2014). 7. Agravo Regimental da 

UNIÃO desprovido. (AgRg no AREsp 71.290/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016). 
211 RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE 

HERANÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO POST MORTEM DE MATERNIDADE 

SOCIOAFETIVA, COM A MANUTENÇÃO, EM SEU ASSENTO DE NASCIMENTO, DA MÃE 

REGISTRAL. ALEGAÇÃO DE QUE A MÃE REGISTRAL E A APONTADA MÃE SOCIOAFETIVA 

PROCEDERAM, EM CONJUNTO, À DENOMINADA "ADOÇÃO À BRASILEIRA" DA 

DEMANDANTE, QUANDO ESTA POSSUÍA APENAS DEZ MESES DE VIDA. 1. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

VERIFICAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, RECONHECENDO-SE, AO FINAL, NÃO 

RESTAR DEMONSTRADA A INTENÇÃO DA PRETENSA MÃE SOCIOAFETIVA DE "ADOTAR" 

A AUTORA. O ESTABELECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA REQUER A VONTADE 

CLARA E INEQUÍVOCA DA PRETENSA MÃE SOCIOAFETIVA, AO DESPENDER EXPRESSÕES 

DE AFETO, DE SER RECONHECIDA, VOLUNTARIAMENTE, COMO TAL, BEM COMO A 

CONFIGURAÇÃO DA DENOMINADA 'POSSE DE ESTADO DE FILHO', QUE, NATURALMENTE, 

DEVE APRESENTAR-SE DE FORMA SÓLIDA E DURADOURA. 3. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À 

ORIGEM, A FIM DE VIABILIZAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 

1. A Corte de origem adentrou em todas as questões submetidas a sua análise, tendo apresentado 

fundamentação suficiente, segundo sua convicção. No ponto ora destacado, o Tribunal estadual deixou 

assente que, embora se afigure possível o reconhecimento do estado de filiação, estribada no 

estabelecimento de vínculo socioafetivo, inclusive em hipóteses em que os pais formem um casal 

homossexual, não restou demonstrado nos autos a intenção da pretensa mãe socioafetiva em, também, 

adotá-la, sendo certo, ainda, que a mãe registral e a suposta mãe socioafetiva não constituíram um casal 

homoafetivo, tanto que esta última, posteriormente, casou-se com o primeiro demandado. 2. A Constituição 

da filiação socioafetiva perpassa, necessariamente, pela vontade e, mesmo, pela voluntariedade do apontado 

pai/mãe, ao despender afeto, de ser reconhecido juridicamente como tal. É dizer: as manifestações de afeto 
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O Tribunal de origem entendeu que não restou demonstrado que a apontada mãe 

socioafetiva teve, efetivamente, a pretensão de “adotar” a autora, concluindo que esta 

estaria pretendendo o reconhecimento da maternidade para fins econômicos e não 

simplemente em razão dos vínculos socioafetivos. 

O ministro relator, Marco Aurélio Bellizze, para resolver a controvérsia, ponderou 

que a Constituição de filiação socioafetiva passa, necessariamente, pela vontade e, 

mesmo, pela voluntariedade do apontado pai ou mãe, ao despender afeto, de ser 

reconhecido como tal. Complementou afirmando o seguinte: 

[...] as manifestações de afeto e carinho por parte de pessoa próxima à criança 

somente terão o condão de convolarem-se numa relação de filiação, se, além 

da caracterização do estado de posse de filho, houver, por parte daquele que 

despende o afeto, clara e inequívoca intenção de ser concebido como pai ou 

mãe daquela criança212.  

Assim, a querela a ser dirimida corresponderia à prova da existência ou não de 

filiação socioafetiva entre a demandante (pretensa filha afetiva) e a mãe socioafetiva.  

Seria necessário desmonstrar devidamente: i) a vontade clara e inequívoca da pretensa 

                                                           
e carinho por parte de pessoa próxima à criança somente terão o condão de convolarem-se numa relação de 

filiação, se, além da caracterização do estado de posse de filho, houver, por parte daquele que despende o 

afeto, clara e inequívoca intenção de ser concebido como pai/mãe daquela criança. Tal comprovação, na 

hipótese dos autos, deve revestir-se de atenção especial, a considerar que a pretensa mãe socioafetiva já 

faleceu (trata-se, pois, de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem). 2.1. O Tribunal de origem, 

ao julgar o recurso de apelação, bem identificou a importância do aspecto sob comento, qual seja, a 

verificação da intenção da pretensa mãe de se ver reconhecida juridicamente como tal. Não obstante, 

olvidando-se que a sentença havia sido prolatada em julgamento antecipado (sem a concessão, portanto, de 

oportunidade à parte demandante de demonstrar os fatos alegados, por meio das provas oportunamente 

requeridas), a Corte local manteve a improcedência da ação, justamente porque o referido requisito (em 

seus dizeres, "a intenção de adotar') não restou demonstrado nos autos. Tal proceder encerra, 

inequivocamente, cerceamento de defesa. 2.2. Efetivamente, o que se está em discussão, e pende de 

demonstração, é se houve ou não o estabelecimento de filiação socioafetiva entre a demandante e a apontada 

mãe socioafetiva, devendo-se perquirir, para tanto: i) a vontade clara e inequívoca da pretensa mãe 

socioafetiva, ao despender expressões de afeto, de ser reconhecida, voluntariamente, como mãe da autora; 

ii) a configuração da denominada 'posse de estado de filho', que, naturalmente, deve apresentar-se de forma 

sólida e duradoura. Todavia, em remanescendo dúvidas quanto à verificação dos referidos requisitos (em 

especial do primeiro, apontado pelo Tribunal de origem), após concedida oportunidade à parte de 

demonstrar os fatos alegados, há que se afastar, peremptoriamente, a configuração da filiação socioafetiva. 

É de se ressaltar, inclusive, que a robustez da prova, na hipótese dos autos, há de ser ainda mais contundente, 

a considerar que o pretendido reconhecimento de filiação socioafetiva refere-se à pessoa já falecida. De 

todo modo, não se pode subtrair da parte a oportunidade de comprovar suas alegações. 2.3. Em atenção às 

novas estruturas familiares, baseadas no princípio da afetividade jurídica (a permitir, em última análise, a 

realização do indivíduo como consectário da dignidade da pessoa humana), a coexistência de relações filiais 

ou a denominada multiplicidade parental, compreendida como expressão da realidade social, não pode 

passar despercebida pelo direito. Desse modo, há que se conferir à parte o direito de produzir as provas 

destinadas a comprovar o estabelecimento das alegadas relações socioafetivas, que pressupõem, como 

assinalado, a observância dos requisitos acima referidos. 3. Recurso especial provido, para anular a 

sentença, ante o reconhecimento de cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à instância 

de origem, de modo a viabilizar a instrução probatória, tal como requerido oportunamente pelas partes. 

(REsp 1328380/MS, Rel. ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

21/10/2014, DJe 03/11/2014). 
212 Inteiro teor do REsp 1328380/MS, Rel. ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 03/11/2014. P. 07. 
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mãe socioafetiva, ao despender expressões de afeto, de ser reconhecida, voluntariamente, 

como mãe da autora; e ii) a configuração da denominada 'posse de estado de filho', que, 

naturalmente, deve se mostrar de maneira sólida e duradoura. 

Com efeito, tendo em vista que a sentença de primeiro grau julgou o caso 

antecipadamente, entendeu por bem o Relator que a instrução processual seria 

imprescindível para resolução do caso, por isso deu provimento ao recurso, reconhecendo 

a ocorrência de cerceamento de defesa em sede de primeira instância, anulou a sentença 

e determinou o retorno dos autos à instância de origem, de modo a viabilizar a instrução 

probatória. 

Sobre os dois casos concretos mencionados, chama-se atenção para a 

imprescritibilidade das ações de estado com vistas ao estabelecimento de vínculo de 

parentalidade/filiação, seja por adoção ou socioafetividade, as quais, em sua maioria, 

possuem interesse único de locupletar-se financeiramente, em nome de relação 

pseudoafetiva. 

b) 2º metadado: afetividade 

Quanto ao segundo metadado (“afetividade”), além dos acórdãos já citados, os 

quais foram encontrados sob o metadado “princípio da afetividade”, identificaram-se 
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16213 acórdãos. Para fins deste capítulo, são analisados três casos214, os quais foram 

julgados em 2013, 2015 e 2017, respectivamente, a título de exemplo. 

A razão da escolha dos três acórdãos representativos se consubstancia no 

interesse de selecionar ocorrências concretas, relatores e anos. 

O primeiro acórdão - REsp 1381609/MG215 - tem por objeto um pedido de 

reconhecimento de união estável homoafetiva contra os herdeiros do suposto 

companheiro (falecido), objetivando a declaração da união estável homoafetiva 

estabelecida entre ambos para fins previdenciário e sucessório. Configura mais uma ação 

em que a intenção primordial é o patrimônio, já que o pedido de reconhecimento somente 

veio depois da morte do companheiro, portanto, com o único objetivo de se tornar 

herdeiro e pensionista. 

                                                           
213 REsp 1566808/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017; AgInt no AREsp 808.552/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 29/08/2017; REsp 1663137/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017; REsp 1508671/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016; 

REsp 1291357/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

26/10/2015; REsp 1128539/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

18/08/2015, DJe 26/08/2015; REsp 1401538/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015; REsp 1330404/RS, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 19/02/2015; REsp 

1449560/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 

14/10/2014; REsp 1433470/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/05/2014, DJe 22/05/2014; REsp 1348458/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 25/06/2014; REsp 1381609/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/12/2013, DJe 13/02/2014; REsp 1356981/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 08/11/2013; REsp 1326728/RS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 27/02/2014; REsp 1328306/DF, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 

20/05/2013 e REsp 922.462/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 04/04/2013, DJe 13/05/2013. 
214 REsp 1381609/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 13/02/2014. 
215 PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. 

REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 

SÚMULA Nº 283/STF.1. É indubitável que a Constituição Federal reconhece juridicidade às uniões 

constituídas pelo vínculo da afetividade, dentre as quais incluem-se as relações homoafetivas cujos direitos 

e deveres relativos ao instituto devem ser observados desde que preenchidos os seus requisitos, quais sejam 

a estabilidade e a ostensibilidade, com intuito de Constituição de família. 2. O tribunal de origem, a partir 

do conjunto fático-probatório dos autos, reputou ausentes os requisitos aptos à configuração da união 

estável no caso concreto, contexto que é insindicável nesta instância superior ante o óbice Súmula nº 7/STJ.  

3. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão 

recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 4. Recurso 

especial não provido. (REsp 1381609/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 13/02/2014). 
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No seu voto, a ministra relatora, Nancy Andrighi, ressalta que, embora o Direito 

não regule sentimentos, define as relações com base neles geradas, e que por isso as 

relações fundadas no afeto e na mútua assistência, consolidadas entre pessoas do mesmo 

sexo, são insertas no âmbito do Direito de Família, especialmente pela doutrina e a 

jurisprudência. A ausência de previsão legal não pode servir de pretexto para decisões 

omissas ou baseadas em reaciocínios preconceituosos, evitando-se, assim, que seja 

negado o direito à felicidade da pessoa humana.   

Para a Ministra relatora, é necessário fazer uso da analogia para acolher as relações 

de afeto entre pessoas do mesmo sexo no Direito de Família, acompanhada da 

observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade, 

autodeterminação, intimidade, não discriminação, solidariedade e da busca pela 

felicidade. Com isso, suprir-se-ia uma lacuna normativa. 

Ressalta-se que, malgrado fundamentar sua decisão no cuidado e na afetividade que 

deve haver nas relações, a Relatora não define o que é princípio da afetividade, tampouco 

o fundamenta em alguma norma do ordenamento jurídico. Além disso, embora ressalte o 

princípio da afetividade, este não se mostra suficiente para garantir o direito das partes, 

pois deve ser observada é a assistência mútua consolidada entre eles, ou seja, o 

cumprimento dos deveres legais atinentes aos nubentes. 

O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em voto divergente, destacou que só é 

possível reconhecer juridicidade às uniões constituídas pelo vínculo da afetividade se os 

requisitos de estabilidade e ostensibilidade estejam preenchidos. Entendeu o Ministro que 

a intenção de constituir família, necessária para o reconhecimento de união estável, não 

restou comprovada, por isso negou provimento ao recurso. 

O segundo acórdão selecionado - REsp 1128539/RN -  216 foi decidido no ano de 

2015 e teve origem numa medida cautelar, seguida de ação anulatória de partilha, visando 

                                                           
216 RECURSO ESPECIAL - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E 

AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA - FILIAÇÃO CONTESTADA PELOS IRMÃOS - EXAME DE 

DNA - RESULTADO NEGATIVO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELAS 

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. REGISTRO DE 

NASCIMENTO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

PATERNIDADE PELOS CO-HERDEIROS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NECESSIDADE DE 

AÇÃO PRÓPRIA FUNDADA EM ERRO OU FRAUDE (ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL) - 

AFETO COMO PARADIGMA DAS RELAÇÕES FAMILIARES - FILIAÇÃO RECONHECIDA - 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. 

1. [...] 2. [...] 2.1 [...] 2.2 Jurisprudência e doutrina consagram a possibilidade de reconhecimento da 

socioafetividade como relação de parentesco, tendo a Constituição e o Código Civil previsto outras 
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à indisponibilidade dos bens móveis objeto do inventário do de cujus, bem como anulação 

do formal de partilha. Disse o autor daquela ação que deixou de ser citado como herdeiro 

no inventário de seu pai, por isso não recebeu seu respectivo quinhão, o que o conduziu 

a mover o Poder Judiciário para ver resguardado seu direito. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou provimento aos recursos, ao 

considerar que a certdão de nascimento não possui presunção absoluta, ante o exame de 

DNA negativo da paternidade, razão pela qual considerou o autor parte ilegítima para 

propor as mencionadas ações. 

Inconformado com os julgamentos, o autor interpôs recurso especial, que teve como 

ministro relator Marco Buzzi. Inicialmente, ele ressaltou que o exame de DNA não é 

suficiente a infirmar a validade do registro de nascimento, tampouco desconstituir, 

incidentalmente, o estado de filiação217 nele consubstanciado, notadamente à luz da 

paternidade socioafetiva. Complementa o Ministro, asseverando que o registro de 

nascimento, fundado em livre manifestação de vontade, em adição à afetividade, não pode 

ser descartado ante o exame de DNA negativo de paternidade biológica. 

Destacou, ainda, que a Corte tem se posicionado pela prevalência da paternidade 

socioafetiva sobre a verdade biólogica, motivo pelo qual entendeu pelo reconhecimento 

do termo de nascimento fundado na paternidade registral, tendo em vista que a filiação 

está alicerçada na paternidade socioafetiva. Assim, deu provimento ao recurso para 

reconhecer a legitimidade ativa do recorrente nas ações de origem, bem como determinou, 

por consequência, o prosseguimento das ações no juízo de origem. 

                                                           
hipóteses de estabelecimento do vínculo parental distintas da vinculação genética. Ademais, a filiação 

socioafetiva, a qual encontra respaldo no artigo 227, § 6º, da CF/88, envolve não apenas a adoção, mas 

também "parentescos de outra origem", de modo a contemplar a socioafetividade. 2.3 As decisões 

proferidas pelas instâncias ordinárias, ao desconstituírem o registro de nascimento com base, 

exclusivamente, no exame de DNA, desconsideraram a nova principiologia, bem assim as regras 

decorrentes da eleição da afetividade como paradigma a nortear as relações familiares. 3. Recurso especial 

conhecido em parte e, na extensão, provido, a fim de reconhecer a legitimidade ativa do recorrente e em 

consequência, determinar o prosseguimento do feito na origem. (REsp 1128539/RN, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015). 
217 O estado de filiação, enquanto qualificação jurídica dessa relação de parentesco, poderá se estabelecer 

ou não pelo vínculo da consanguinidade, mas necessariamente compreenderá um complexo feixe de direitos 

e deveres reciprocamente considerados, entre o pai, titular do estado de paternidade, a mãe, titular do estado 

de maternidade, e o filho, titular do estado de filiação. (BOULOS, Kátia. Socioafetividade, Família e 

“Sociedades do Afeto” no Direito de Família e Sucessões Contemporâneo. In TAVARES DA SILVA, 

Regina Beatriz.  (Coord.); e CAMARGO NETO, Theodureto de Alemida. Grandes Temas de Direito de 

Família e das Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2014. P 349-382. V. 02. p.  364). 
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Claramente, mais uma ação que visa a uma vantagem patrimonial independe das 

relações de afetividade. 

Finalmente, destaca-se neste segmento o terceiro exemplo218 de acórdão julgado em 

2017, pelo Superior Tribunal de Justiça, que encerra a expressão “afetividade”. A 

controvérsia exposta  nesse exemplo reside no (não) reconhecimento da paternidade, 

quando o registro civil é baseado em vício de consentimento. É mais um claro exemplo 

de demanda cujo principal objetivo permeia questões patrimoniais, na medida em que a 

paternidade é exercida por anos, porém, qustionada quando do afastamento do casal com 

o escopo de afastar qualquer obrigação oriunda dessa dissolução, como ocorre com os 

alimentos. 

O ministro relator, Raul Araújo, firmou entendimento no sentido de ser possível a 

desconstituição do registro civil baseado em vício de consentimento, afastando a 

existência de filiação sociafetiva, que pressupõe a vontade e a voluntariedade do pai. 

Para fundamentar seu posicionamento, o Ministro mencionado colacionou em seu 

voto algumas decisões paradigmáticas,219 as quais afirmam que, em caso de erro 

substancial, não é possível obrigar o pai registral a manter uma relação de afeto, pois a 

filiação socioafetiva pressupõe a vontade e a voluntariedade do apontado pai de ser assim 

reconhecido juridicamente220. 

Quanto ao reconhecimento de filiação, percebe-se que a jurisprudência transita 

entre duas vertentes, o vínculo biológico e o vínculo socioafetivo. No que se refere aos 

                                                           
218AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO 

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. REGISTRO DE 

NASCIMENTO FIRMADO COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "É possível a desConstituição do registro 

quando a paternidade registral, em desacordo com a verdade biológica, efetuada e declarada por indivíduo 

que, na fluência da união estável estabelecida com a genitora da criança, acredita, verdadeiramente, ser o 

pai biológico desta (incidindo, portanto, em erro), sem estabelecer vínculo de afetividade com a infante." 

(REsp 1.508.671/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2016). Precedentes. 2. Na 

hipótese dos autos, infirmar as conclusões do julgado para reconhecer que o agravado não foi induzido a 

erro pela genitora do agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que 

encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no AREsp 808.552/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

15/08/2017, DJe 29/08/2017) 
219 REsp 1.508.671/MG, Rel. ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

25/10/2016, DJe de 09/11/2016; AgRg no REsp 1.482.906/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe de 26/06/2015; REsp 1.362.557/DF, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 07/10/2014, DJe de 09/12/2014; REsp 878.954/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2007, DJ de 28/05/2007, p. 339. 
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casos em que se busca a nulidade da paternidade já reconhecida voluntariamente no 

registro civil, mesmo sabendo que o recém-nascido não é seu filho, o STJ tem entendido, 

que, havendo tempo de convivência razoável, a socioafetividade é estabalecida, motivo 

pelo qual não é possível mais o pai registrado voltar atrás. Dessa maneira, a paternidade 

socioafetiva prevalece sobre a verdade biológica. 

c) 3º metadado: identidade genética 

Quanto ao terceiro e útimo parâmetro utilizado, “identidade genética”, constata-se 

a ocorrência de oito acórdãos221, dos quais um222 , de relatoria da ministra Nancy 

Andrighi, se mostra relevante e suficiente para o tema aqui abordado. Refere-se à ação de 

investigação de paternidade com petição de herança, cuja controvérsia limita-se a 

verificar se a existência de vínculo socioafetivo pode impedir o reconhecimento da 

paternidade biológica, com suas respectivas consequências de cunho patrimonial.  

                                                           
221 AgRg no REsp 1215172/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 

em 05/03/2013, DJe 11/03/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1201791/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 03/06/2013; REsp 1188280/SC, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 16/09/2013; REsp 1188280/SC, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 16/09/2013; 

REsp 1274240/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2013, 

DJe 15/10/2013; AgInt no REsp 1563150/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 19/10/2016; REsp 1279624/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 14/06/201; REsp 1632750/SP, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 24/10/2017, DJe 13/11/2017;  
222 FAMÍLIA. FILIAÇÃO. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE E PETIÇÃO DE HERANÇA. VÍNCULO BIOLÓGICO. PATERNIDADE 

SOCIOAFETIVA. IDENTIDADE GENÉTICA. ANCESTRALIDADE. DIREITOS SUCESSÓRIOS. 

ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 1.593; 1.604 e 1.609 do Código Civil; ART. 48 do ECA; e do ART. 1º 

da Lei 8.560/92. 1. Ação de petição de herança, ajuizada em 07.03.2008. Recurso especial concluso ao 

Gabinete em 25.08.2011. 2. Discussão relativa à possibilidade do vínculo socioafetivo com o pai registrário 

impedir o reconhecimento da paternidade biológica. 3. A maternidade/paternidade socioafetiva tem seu 

reconhecimento jurídico decorrente da relação jurídica de afeto, marcadamente nos casos em que, sem 

nenhum vínculo biológico, os pais criam uma criança por escolha própria, destinando-lhe todo o amor, 

ternura e cuidados inerentes à relação pai-filho. 4. A prevalência da paternidade/maternidade socioafetiva 

frente à biológica tem como principal fundamento o interesse do próprio menor, ou seja, visa garantir 

direitos aos filhos face às pretensões negatórias de paternidade, quando é inequívoco (i) o conhecimento da 

verdade biológica pelos pais que assim o declararam no registro de nascimento e (ii) a existência de uma 

relação de afeto, cuidado, assistência moral, patrimonial e respeito, construída ao longo dos anos. 5. Se é o 

próprio filho quem busca o reconhecimento do vínculo biológico com outrem, porque durante toda a sua 

vida foi induzido a acreditar em uma verdade que lhe foi imposta por aqueles que o registraram, não é 

razoável que se lhe imponha a prevalência da paternidade socioafetiva, a fim de impedir sua pretensão. 6. 

O reconhecimento do estado de filiação constitui direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, que 

pode ser exercitado, portanto, sem qualquer restrição, em face dos pais ou seus herdeiros. 7. A paternidade 

traz em seu bojo diversas responsabilidades, sejam de ordem moral ou patrimonial, devendo ser assegurados 

os direitos sucessórios decorrentes da comprovação do estado de filiação. 8. Todos os filhos são iguais, não 

sendo admitida qualquer distinção entre eles, sendo desinfluente a existência, ou não, de qualquer 

contribuição para a formação do patrimônio familiar. 9. Recurso especial desprovido. (REsp 1274240/SC, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013). 
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Diferente do caso anterior mostrado, este tem como requerente a filha, que durante 

boa parte de sua vida acreditou ser filha do marido de sua mãe, cujo nome constava no 

seu registro civil e com ele ter estabalecido uma relação socioafetiva, sendo que, na 

realidade, era filha biológica de pessoa diversa, motivo pelo qual pleiteou retificação de 

registro civil e as consequências patrimoniais decorrentes da nova filiação.  

A Ministra relatora, em seu voto, ressalta que é possível a paternidade socioafetiva 

prevalecer sobre a paternidade biológica em algumas hipóteses, em virtude da quebra de 

paradigmas do Direito de Família brasileiro, sendo tal fenômeno denominado de 

“desbiologização da paternidade”, cujo principal fundamento é garantir direito aos filhos 

em face das pretensões negatórias de paternidade223. 

Ressalta a Relatora que, se for o filho que busca o reconhecimento do vínculo 

biológico com outrem, não é razoável que se lhe imponha a prevalência da paternidade 

socioafetiva, pois não é correto impedir uma pessoa de ter esclarecida sua verdade 

biológica, mesmo que tenha usufruído de uma relação socioafetiva com seu pai 

registrário.  

Ressaltou a Ministra que a paternidade encerra diversas responsabilidades, sejam 

de ordem moral ou patrimonial, o que, embora não seja objeto de debate no presente caso, 

a violação dos deveres de cuidados do pai em relação à filha, tampouco, se possa 

estabelecer uma relação de afeto entre eles, haja vista o falecimento do pai biológico, os 

direitos sucessórios decorrentes da paternidade devem ser assegurados, razão pela qual 

concluiu que, entre verdades biológica e socioafetiva, na hipótese, deve prevalecer o 

direito ao reconhecimento do vínculo biológico, com todas as consequências dele 

decorrentes. 

4.3.2 Pesquisa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal   

Com  base em pesquisa realizada no portal do Supremo Tribunal Federal, 

diferentemente do Superior Trbunal de Justiça, a afetividade é pouco ultilizada como 

fundamento para resolução dos casos de família, no entanto, observa-se a mesma 

tendência daquele Tribunal Superior com relação ao Direito de Família, com demandas, 

cujo foco principal permanece sendo o patrimônio. 
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4.3.2.1 Método, universo da pesquisa e critérios estabelecidos 

A pesquisa foi realizada com base nos dados encontrados nos acórdãos do 

SupremoTribunal Federal - STF, por meio de consulta ao ícone pesquisa livre, por via do 

site http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp, referente 

ao período de 1º/01/2013 a 31/12/2017. Utilizaram-se como metadados as seguintes 

expressões: a) “afetividade”; b) “entidades familiares”; c) “paternidade responsável”.  

a) 1º Metadado: “Afetividade”  

Com o primiro metadado, tem-se apenas um acórdão224 , o qual teve o ministro Luiz 

Fux como relator e fixou, por maioria dos votos, tese nos seguintes termos: “A 

                                                           
224 Recurso Extraordinário. Repercussão Geral reconhecida. Direito Civil e Constitucional. Conflito entre 

paternidades socioafetiva e biológica. Paradigma do casamento. Superação pela Constituição de 1988. 

Eixo central do Direito de Família: deslocamento para o plano constitucional. Sobreprincípio da 

dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB). Superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das 

famílias. Direito à busca da felicidade. Princípio constitucional implícito. Indivíduo como centro do 

ordenamento jurídico-político. Impossibilidade de redução das realidades familiares a modelos pré-

concebidos. Atipicidade constitucional do conceito de entidades familiares. União estável (art. 226, § 3º, 

CRFB) e família monoparental (art. 226, § 4º, CRFB).Vedação à discriminação e hierarquização entre 

espécies de filiação (art. 227, § 6º, CRFB). Parentalidade presuntiva, biológica ou afetiva. Necessidade 

de tutela jurídica ampla. Multiplicidade de vínculos parentais. Reconhecimento concomitante. 

Possibilidade. Pluriparentalidade. Princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7º, CRFB). Recurso 

a que se nega provimento. Fixação de tese para aplicação a casos semelhantes. 1. [...]. 2. A família, à luz 

dos preceitos constitucionais introduzidos pela Carta de 1988, apartou-se definitivamente da vetusta 

distinção entre filhos legítimos, legitimados e ilegítimos que informava o sistema do Código Civil de 1916, 

cujo paradigma em matéria de filiação, por adotar presunção baseada na centralidade do casamento, 

desconsiderava tanto o critério biológico quanto o afetivo. 3. A família, objeto do deslocamento do eixo 

central de seu regramento normativo para o plano constitucional, reclama a reformulação do 

tratamento jurídico dos vínculos parentais à luz do sobreprincípio da dignidade humana (art. 1º, III, 

da CRFB) e da busca da felicidade. 4. A dignidade humana compreende o ser humano como um ser 

intelectual e moral, capaz de determinar-se e desenvolver-se em liberdade, de modo que a eleição individual 

dos próprios objetivos de vida tem preferência absoluta em relação a eventuais formulações legais 

definidoras de modelos preconcebidos, destinados a resultados eleitos a priori pelo legislador. 

Jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão (BVerfGE 45, 187). 5. A superação de óbices legais ao 

pleno desenvolvimento das famílias construídas pelas relações afetivas interpessoais dos próprios 

indivíduos é corolário do sobreprincípio da dignidade humana. 6. O direito à busca da felicidade, implícito 

ao art. 1º, III, da Constituição, ao tempo que eleva o indivíduo à centralidade do ordenamento jurídico-

político, reconhece as suas capacidades de autodeterminação, autossuficiência e liberdade de escolha dos 

próprios objetivos, proibindo que o governo se imiscua nos meios eleitos pelos cidadãos para a persecução 

das vontades particulares. Precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos da América e deste Egrégio 

Supremo Tribunal Federal: RE 477.554-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/08/2011; ADPF 132, 

Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 14/10/2011. 7. O indivíduo jamais pode ser reduzido a mero instrumento de 

consecução das vontades dos governantes, por isso que o direito à busca da felicidade protege o ser humano 

em face de tentativas do Estado de enquadrar a sua realidade familiar em modelos pré-concebidos pela lei. 

8. A Constituição de 1988, em caráter meramente exemplificativo, reconhece como legítimos modelos de 

família independentes do casamento, como a união estável (art. 226, § 3º) e a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes, cognominada “família monoparental” (art. 226, § 4º), além de 

enfatizar que espécies de filiação dissociadas do matrimônio entre os pais merecem equivalente tutela diante 

da lei, sendo vedada discriminação e, portanto, qualquer tipo de hierarquia entre elas (art. 227, § 6º). 9. As 

uniões estáveis homoafetivas, consideradas pela jurisprudência desta Corte como entidade familiar, 

conduziram à imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de família como instituição que 

também se forma por vias distintas do casamento civil (ADI nº. 4277, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp
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paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o 

reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com 

efeitos jurídicos próprios”. Esta (pro)posição foi vencida, em parte, pelos ministros Dias 

Toffoli e Marco Aurélio. 

Ressalta-se que o inteiro teor dos votos dos ministros que participaram desse 

julgamento não se encontra disponível para leitura, o que imposssibilita análise detalhada 

de cada votante. Encontra-se disposição apenas a discussão realizada entre os ministros 

sobre a definição da tese formulada, a qual ocorreu no dia seguinte ao julgamento, ocasião 

em que o ministro Marco Aurélio chamou atenção para o fato de que, embora o recorrente 

reconheça ser o pai biológico, este apenas busca fugir das consequências jurídicas do 

reconhecimento dessa paternidade, o que deixa evidente ser mais um processo no qual o 

principal litígio corresponde a efeitos patrimoniais. 

b) 2º Metadado: “entidades familiares”  

                                                           
Tribunal Pleno, julgado em 05/05/2011). 10. A compreensão jurídica cosmopolita das famílias exige a 

ampliação da tutela normativa a todas as formas pelas quais a parentalidade pode se manifestar, a 

saber: (i) pela presunção decorrente do casamento ou outras hipóteses legais, (ii) pela descendência 

biológica ou (iii) pela afetividade. 11. A evolução científica responsável pela popularização do exame de 

DNA conduziu ao reforço de importância do critério biológico, tanto para fins de filiação quanto para 

concretizar o direito fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de 

personalidade de um ser. 12. A afetividade enquanto critério, por sua vez, gozava de aplicação por 

doutrina e jurisprudência desde o Código Civil de 1916 para evitar situações de extrema injustiça, 

reconhecendo-se a posse do estado de filho, e consequentemente o vínculo parental, em favor daquele 

utilizasse o nome da família (nominatio), fosse tratado como filho pelo pai (tractatio) e gozasse do 

reconhecimento da sua condição de descendente pela comunidade (reputatio). 13. A paternidade 

responsável, enunciada expressamente no art. 226, § 7º, da Constituição, na perspectiva da dignidade 

humana e da busca pela felicidade, impõe o acolhimento, no espectro legal, tanto dos vínculos de filiação 

construídos pela relação afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles originados da ascendência biológica, 

sem que seja necessário decidir entre um ou outro vínculo quando o melhor interesse do descendente for o 

reconhecimento jurídico de ambos. 14. A pluriparentalidade, no Direito Comparado, pode ser 

exemplificada pelo conceito de “dupla paternidade” (dual paternity), construído pela Suprema Corte do 

Estado da Louisiana, EUA, desde a década de 1980 para atender, ao mesmo tempo, ao melhor interesse da 

criança e ao direito do genitor à declaração da paternidade. Doutrina. 15. Os arranjos familiares alheios à 

regulação estatal, por omissão, não podem restar ao desabrigo da proteção a situações de pluriparentalidade, 

por isso que merecem tutela jurídica concomitante, para todos os fins de direito, os vínculos parentais de 

origem afetiva e biológica, a fim de prover a mais completa e adequada tutela aos sujeitos envolvidos, ante 

os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da paternidade responsável (art. 

226, § 7º). 16. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, fixando-se a seguinte tese jurídica para 

aplicação a casos semelhantes: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não 

impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos 

jurídicos próprios”. 

(RE 898060, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-

2017). 
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Com o segundo metadado, foram encontrados três acórdãos225, dos quais dois226 

tratam da equiparação de efeitos sucessórios aos cônjuges e companheiros. Para que a 

análise não se torne repetitiva, será examinado o RE  646721227, o qual teve o ministro 

Marco Aurélio como relator e a Associação de Direito de Famílias e das Sucessões – 

ADFAS como assistente. 

O tema envolve debate acerca da constitucionalidade do regime de sucessões nas 

uniões estáveis, estabelecido no art. 1.790228 do Código Civil, à luz do alcance do art. 

226229 da Constituição Federal, e os possíveis reflexos da interpretação nas relações 

homoafetivas, considerados os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 

O caso concreto envolve uma pessoa que viveu em união estável com seu 

companheiro por 40 anos. O parceiroco faleceu, abriu-se a sucessão, e o companheiro 

supérstite concorreu na sucessão com a mãe do de cujus. Qual regime jurídico aplicar? O 

mesmo que vale para o casamento ou o que está previsto no art. 1.790 do Código Civil, 

que rege a sucessão em uniões estáveis? 

                                                           
225 RE 646721, RE 878694 e RE 898060. 
226 RE 646721 e RE 878694. 
227 Ementa: Direito Constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Aplicação do artigo 

1.790 do Código Civil à sucessão em união estável homoafetiva. Inconstitucionalidade da distinção de 

regime sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas 

de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante 

união estável, hetero ou homoafetivas. O STF já reconheceu a “inexistência de hierarquia ou diferença de 

qualidade jurídica entre as duas formas de Constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico”, 

aplicando-se a união estável entre pessoas do mesmo sexo as mesmas regras e mesas consequências da 

união estável heteroafetiva (ADI 4277 e ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05.05.2011) 2. 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 revogar as Leis nº 8.971/1994 e nº 

9.278/1996 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores 

aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade 

humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação do retrocesso. 3. Com a 

finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários 

judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha e às partilhas extrajudiciais 

em que ainda não haja escritura pública. 4. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em 

repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de 

regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime 

estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. (RE 646721, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-

2017). 
228Art. 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: 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. 
229 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=878694&classe=RE&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=898060&classe=RE&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=878694&classe=RE&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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Os votos divergeriram. Ao final, foi dado provimento ao recurso extraordinário e 

prevaleceu a tese já formulada  quando da apreciação do Tema 498 da repercussão geral 

nos seguintes termos: “No sistema constitucional vigente, é inconctitucional a distinção 

de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em amobos 

os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. A seguir alguns argumentos 

utilizados pelo Ministro relator e o do ministro Luíz Roberto Barroso, como exemplo do 

voto divergente. 

O Ministro Relator ressaltou em seu voto que a Constituição traz clara distinção 

entre os institutos, tendo em vista o fato de que a redação do artigo 226, § 3º230 facilita a 

conversão da união estável em casamento, mas em momento algum os iguala, razão pela 

qual entende não haver motivos para equiparação das consequências patrimoniais. 

Disse ainda que não cabe ao intérprete do Direito substituir a opção do legislador 

para igualá-los, se a própria Carta Magna não o fez. Para ele, não há linearidade, pois são 

institutos díspares, com regimes jurídicos próprios, principalmente no âmbito 

patrimonial. Portanto, entender de modo diverso significa desrespeitar a autonomia do 

casal, quando da opção entre os institutos, não cabendo ao Judiciário suprimir essa 

manifestação de vontade das partes, sob pena de se ter manifesta violação ao direito à 

liberdade. 

Já o ministro Roberto Barroso, em seu voto, ponderou que a Constituição trata todas 

as famílias com o mesmo grau de valia, portanto, são merecedoras de igual dose de 

respeito e consideração, razão pela qual o art. 1.790 do Código Civil é inconstitucional, 

vez pelo fato de violar princípios constitucionais, como os da igualdade, dignidade da 

pessoa humana, proporcionalidade e vedação do retrocesso. 

Para o Ministro, o Código Civil instituiu um regime sucessório para uniões estáveis 

totalmente desequiparado para companheiro ou a companheira, em contraste com o de 

pessoas casadas. Argumentou ainda que a segurança jurídica, e não uma questão de 

hierarquia entre os institutos, justifica a existência do §3º da Constituição Federal, já que 

para a ordem jurídica o casamento é melhor do que a união estável, pois aquele não deixa 

                                                           
230 Art. 226 [...].  § 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.  
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dúvidas, ao passo que esse, em certos casos, precisa de comprovação por meio de provas 

e evidências. Com efeito, seu voto divergiu do Ministro relator. 

Analisando as ponderações constantes do acórdão em discussão, bem resumidas 

pelo que foi transcrito há pouco, revela-se duvidosa a tentativa de se estabelecer uma 

correlação jurídica entre a diferenciação da participação sucessória do cônjuge e do 

companheiro supérstite e a imputada lesão à diginidade da pessoa humana, uma vez que 

isso não significa nenhuma discriminação ou desprestigio daqueles que livremente 

optaram por vivenciar uma relação convivencial231. 

Como exemplo, cita-se um casal, ambos já havendo constituído patrimônio 

próprios, que, buscando planejar o destino de seus bens, não desejam qualquer 

comunicação entre eles e almejam apenas vivenciar uma releção independente do título 

jurídico, acabando vítima de uma uniformidade arbitrária e com resuldados deletérios. 

Além disso, casamento e união estável são entidades familiares que se formam e se 

extinguem de modos diferentes. O aproveitamento e as tentativas de enriquecimento 

indevido, com processos de inventário paralisados por quem alega ter vivido em união 

estável, são constantes. 

Conforma, pois, mais um caso no qual,  na verdade, o debate é político-ídeológico 

e não jurídico-constitucional, o que é bastante comum no Direito de Família, cuja 

diferença entre o jurista e o ativista, a juridicidade e a militância, está cada vez mais 

turva232. 

O outro acórdão233 versa sobre multiparentalidade (Tema 622), já analisado no  

segundo capítulo, ocasião na qual ficou demonstrado que o princípio da afetividade não 

serve para fundamentar as decisões, pois, embora seja mencionado o afeto, para que 

“politicamente” seja adequado, a questão de fundo sempre se exprime na valorização dos 

deveres jurídicos e seu descumprimento, bem como envolve aspectos patrimoniais. 

                                                           
231 POLETO, Carlos Eduardo Minozzo. A natureza jurídica do art. 226, §3º, da Constituição da República 

de 1988 e a controvérsia acerca da constitucionalidade do regime sucessório decorrente da união estável. 

Revista de Direito Privado. Vol. 83. Ano 18. P. 209-225. São Paulo: Ed. RT, Novembro de 2017. P. 213. 
232 POLETO, Carlos Eduardo Minozzo. Op. Cit. p. 222. 
233 RE 898060, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-

2017. 
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Destaca-se, por oportuno, o fato de que o debate se travou entre um filho e um pai 

biológico que não queria assumir a paternidade. Ao proferir seu voto, o ministro relator, 

Luiz Fux, ressaltou o direito à busca da felicidade, bem assim que o direito deve se curvar 

às vontades e à necessidade das pessoas, não o contrário. 

Aqui abre-se espaço para demonstrar o contrassenso na fala do mencionado 

Ministro, pois, se o autor da ação conseguiu os efeitos patrimoniais da relação biológica, 

onde está a felicidade?  Ora, o pai se nega a reconhecer seu filho biológico, e o direito à 

busca da felicidade do filho é reconhecido pela obtenção dos efeitos patrimoniais, 

segundo o Relator. 

Outro ponto a ser destacado é o fato de que o Direito serve para organizar a 

sociedade, e não para fazer o que as pessoas tencionam. 

Ao complementar seu voto, o Ministro relator acentuou ainda que a paternidade 

responsável, enunciada expressamente no art. 226, § 7º, da Constituição, impõe o 

acolhimento legal, tanto dos vínculos de filiação constituídos pela relação afetiva entre 

os envolvidos, quanto daqueles originados da ascendência biológica, sem que seja 

necessário decidir entre um ou outro vínculo, quando o melhor interesse do descendente 

for o reconhecimento jurídico de ambos. 

A tese aprovada por maioria dos votos no plenário do STF possibilita a pessoa ter 

dois pais ou duas mães: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro 

público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na 

origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios". 

Ao admitir a multiparentalidade, todos os direitos a ele inerentes podem ser 

reconhecidos, o que, consequentemente, traduz reflexos no âmbito patrimonial, o que, 

naturalmente, abre portas para demandas cujo único objetivo seja pleitear alimentos e 

direitos sucessórios em face de ambos. 

Ora, se a pessoa pode ter dois pais ou duas mães, o que a impede de obter todas as 

garatias patrimoniais e sucessórias advindas de ambas as paternidades ou maternidades? 
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O parecer do Ministério Público, proferido no caso em análise, chamou atenção 

justamente para o risco do enriquecimento ilícito dos envolvidos na multiparentalidade234. 

c) 3º Metadado: “Paternidade responsável”  

Com este metadado, somente foi encontrado um acórdão235, e foi justamente o 

anteriormente citado, portanto já analisado.  

Diante disso, resta evidente que  a afetividade, tantas vezes citada, serve apenas 

para mascarar as verdadeiras intenções das partes, qual seja, a de obter alguma vantagem 

patrimonial, o que demonstra o Direito de Família como não despatrimonializado, como 

dizem, mas, na verdade, se patrimonializando cada vez mais.   

5. CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi demonstrar que o Direito de Família está cada  vez 

mais patrimonializado, e não despatrimonilizado, como dizem os adeptos da corrente do 

Direito Civil-Constitucional, o que ficou comprovado, por meio da análise dos 

julgamentos oferecidos como exemplos. 

Embora o método civil-constitucional tenha a intenção de fazer com que o Direito 

se torne mais social, e por isso cada dia se veem operadores do Direito aderindo aos ideais 

constantes da referida doutrina, sob a impressão de que estão contribuindo para um 

Direito mais humanizado, percebe-se que, ao se vincularem a uma teoria baseada somente 

em princípios axiológicos, estão, ao mesmo tempo, descaracterizando os paradigmas 

institucionais do Direito Civil Clássico, o que é demasiadamente perigoso, na medida em 

que não é possível negar um sistema de direito milenar. 

Defender uma teoria do Direito ligada a uma moral (em que a escolha dos 

argumentos a serem utilizados depende da conveniência do caso concreto, pois, para 

questões patrimoniais, chama-se a solidariedade ao caso, contudo, se a situação envolve 

questões existenciais, a solidariedade é descartada e a liberdade individual é 

homenageada) possibilita aos juízes resolverem os casos que possuem diante de si, 

                                                           
234 CALDERÓN, Ricardo Lucas. Reflexos da decisão do STF de acolher socioafetividade e 

multiparentalidade. Revista Consultor Jurídico. 2016. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-

set-25/processo-familiar-reflexos-decisao-stf-acolher-socioafetividade-multiparentalidade. Acesso em 

09mar2018. 
235 RE 898060. Op. cit. 
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tomando por fundamento suas pré-compreensões, em uma dialética hermenêutica, 

conforme seus valores, para encontrar a resposta que melhor se harmonize à situação, o 

que culmina no ativismo judicial, pelo qual ao juiz é permitido ingressar num domínio 

que não lhe pertence. 

Com isso, o sistema político democrático, que depende da constituição social do 

Direito, se vê ameaçado, pois a função típica do Poder Judiciário é descaracterizada com 

sua ingerência no núcleo essencial das atribuições aos demais Poderes, na medida em que 

os juízes passam a fazer lei e não somente interpretá-las. 

Outro fator de preocupação advindo do ativismo está na segurança jurídica, a qual 

não pode ser garantinda quando se sabe que a decisão é dada de acordo com a consciência 

individual do intérprete. 

Com o Direito de Família não é diferente, já que este é o ramo do Direito Civil que 

mais recebe influência das transformações sociais, as quais, na maioria das vezes, não são 

acompanhadas de regulamentação específica, e a busca pela “melhor” decisão para o caso 

concreto permite que o aplicador ignore o que está previso em lei ou institucionalize 

novos princípios, ao abrir mão dos institutos tradicionais, a fim de alcançar uma solução 

“mais justa”. 

É o caso do princípio da afetividade, o qual, mesmo sem previsão legal, sob o 

argumento de que o tal princípio deriva do princípio da dignidade da pessoa humana, 

passou a fundamentar as relações familiares, numa tentativa de superar as situações ditas 

patrimoniais por aquelas subjetivas existenciais. 

Ocorre que um novo paradoxo se exprime, e o que se vê é o “feitiço virando contra 

o feiticeiro”, pois o esforço para tornar o Direito de Família despatrimonializado incentiva 

demandas de cunho prioritariamente patrimonial, ao passo que a afetividade serve como 

pano de fundo para justificar tais demandas. 

Assim, a tutela da dignidade humana, por ser uma das principais premissas a serem 

preservadas, em detrimento do conteúdo patrimonial, sob a perspectiva 

constitucionalizada do Direito Civil, consequentemente, do Direito de Família, possibilita 

que qualquer dano à dignidade seja passível de indenização, o que caracteriza sua 

precificação, como ocorre nos casos de danos morais em decorrência do abandono 

afetivo. 
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Semelhantemente, ocorre com o afeto, pois, se este é suficiente para fundamantar 

as relações familiares, como querem fazer crer os adeptos do movimento civil-

constitucional, qualquer agrupamento humano baseado no afeto pode ser considerado e 

protegido como família, independentemente de os membros serem ligados pelo 

casamento ou por laços consaguíneos, o que escancara as portas do Judiciário para 

demandas que aspiram ao reconhecimento de vínculos com os efeitos sucessórios 

(patrimoniais). 

Foi extamanete o que comprovou a pesquisa realizada nos tribunais superiores, 

onde, na maioria dos casos, a afetividade mencionada trata de processos que possuem 

valores pecuniários como principal objetivo. A exemplo, encontram-se ações que 

envolvem casos de multiparentalidade, reconhecimento de parternidade depois do óbito, 

de união estável também post-mortem, equiparação dos efeitos sucessórios em união 

estável ao do casamento, entre outros.  

Conclui-se, então, que, no contexto atual, quando tudo é possível no Direito de 

Família, consquentemente, tudo pode ser negociado, restou evidente que os tribunais 

brasileiros estão abarrotados com situações irrigadas de valores sociais e culturais que 

buscam resolução judicial, fato comprobatório de que a realização da pessoa humana, 

bem como a liberdade, ainda não se desligaram das questões patrimoniais. 
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