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RESUMO 

 

O advento da Constituição Federal de 1988, trouxe o rompimento do paradigma 

ultrapassado, com a despatrimonialização da família, com a igualdade formal dos gêneros, com 

a quebra hierárquica do chefe de família, e com a valorização do ser humano, como pessoa de 

direitos e em busca da realização pessoal. Novas formas de constituição familiar surgiram 

principalmente no período pós guerra, e mais acentuadamente nos anos 2000. Os desafios atuais 

no Direito de Família consistem em justamente harmonizar o comportamento humano, a 

evolução social, com o mundo jurídico, onde a proteção estatal se faz presente, não só por meio 

de leis, mas também pela proteção e reconhecimento de situações, através do Poder Judiciário. 

Pretendemos compreender as relações familiares, principalmente a família poliafetiva, sob a 

luz dos direitos fundamentais, embasados no princípio da dignidade humana. O Direito deve 

acompanhar as evoluções trazidas com o novo século, onde a realização da pessoa humana e a 

exaltação da afetividade se sobrepõe à visão patrimonialista. Vemos que a total procedência da 

formalização das uniões poliafetivas, é uma forma de se adaptar à realidade que estará por vir, 

de forma mais intensa e aberta. O objetivo deste estudo é analisar e fundamentar os argumentos 

que sustentam a mudança paradigmática da família como um todo, com a evolução social sobre 

a temática das uniões poliafetivas e das adoções multiparentais. Tem-se, portanto, como 

objetivo geral desta dissertação, analisar a mudança paradigmática do conceito de família na 

pós-modernidade. Os objetivos específicos são: identificar os argumentos de diversos juristas 

que defendem e que são contra o reconhecimento do poliamor, bem como entender como as 

afetarão a estrutura familiar;  descobrir como a relação familiar pode se proteger da intervenção 

estatal, que possivelmente age omissivamente quanto aos novos arranjos familiares, impedindo 

que a família se torne um ente de relação estritamente de Direito Privado; analisar o sentimento 

de afeto como fato gerador das diversas relações familiares, e discutir as corrente jurídicas pró 

e contra à intervenção estatal no Direito de Família.  Para atingir estes objetivos, optamos por 

realizar pesquisa de caráter bibliográfico. 

PALAVRAS-CHAVE: Família. Pluralidade Familiar. Sociedade Patriarcal. Poliamor. 

Monormatividade.  
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ABSTRACT 

 

The advent of the Federal Constitution of 1988 brought about the rupture of the outdated 

paradigm, with the depatrimonialization of the family, with the formal equality of genders, with 

the hierarchical breakdown of the head of the family, and with the valorization of the human 

being, as a person with rights and in search of personal fulfillment. New forms of family 

constitution emerged mainly in the post-war period, and more pronouncedly in the 2000s. The 

current challenges in Family Law are precisely to harmonize human behavior, social evolution, 

with the legal world, where state protection is present, not only through laws, but also through 

the protection and recognition of situations, through the Judiciary. We intend to understand 

family relationships, especially the poly-affective family, in the light of fundamental rights, 

based on the principle of human dignity. Law must accompany the developments brought about 

by the new century, where the fulfillment of the human person and the exaltation of affectivity 

overlap with the patrimonialism vision. We see that the total origin of the formalization of poly-

affective unions is a way of adapting to the reality that is to come, in a more intense and open 

way. The aim of this study is to analyze and substantiate the arguments that support the 

paradigmatic change of the family as a whole, with the social evolution on the theme of poly-

affective unions and multiparent adoptions. Therefore, the general objective of this dissertation 

is to analyze the paradigmatic change in the concept of family in postmodernity. The specific 

objectives are: to identify the arguments of several jurists who defend and who are against the 

recognition of polyamory, as well as to understand how they will affect the family structure; 

discover how the family relationship can protect itself from state intervention, which possibly 

acts omissive in relation to the new family arrangements, preventing the family from becoming 

a relationship entity strictly under Private Law; to analyze the feeling of affection as a triggering 

factor for different family relationships, and to discuss the legal currents for and against state 

intervention in Family Law. To achieve these objectives, we opted to carry out bibliographic 

research. 

KEYWORDS: Family. Plurality of Families. Patriarchal Society. Polyamory. Multiparental 

Adoption; Mononormativity.  
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INTRODUÇÃO 

 

A família sempre desenvolveu um papel fundamental na sociedade, desde os primórdios 

da civilização, onde pessoas se reuniam em grupos, com o propósito inicial de sobrevivência.  

Sua feição mudou bastante no decorrer da história, evoluindo de um modelo objetivo e 

imposto pelo Estado e Igreja, com o propósito de preservar a espécie humana através da 

procriação, e proteger o patrimônio construído e perpetuado pelas gerações subsequentes, indo 

para um modelo voltado mais para a realização pessoal, com mudanças paradigmáticas 

profundas.  

A carga genética, biológica, era um marco para se definir um estado de filiação, e um 

meio para se inserir um indivíduo na sociedade. Tal valoração ainda era muito forte até o 

período pós-guerra no mundo, e até o final da década de 70, aqui no Brasil.  

Esse período é chamado de pós-modernidade, onde valores antes considerados sagrados, 

como a sociedade patriarcal, foram desmistificados e desconstituídos. Emergindo várias formas 

de agrupamento familiar, até então marginalizadas, ou nunca imaginadas em toda a história. 

O advento da Constituição Federal de 1988, trouxe o rompimento desse paradigma 

ultrapassado, com a despatrimonialização da família, com a igualdade formal dos gêneros, com 

a quebra hierárquica do chefe de família, e com a valorização da pessoa humana, como pessoa 

de direitos e em busca da realização pessoal. Esta Carta Constitucional trouxe a valorização do 

ser humano e a ampliação da cidadania. Podemos chamar este período de Pós-positivismo, pois 

as amarras que prendiam o jurista às normas escritas, foram desfeitas, abrindo o campo de visão 

cognitiva. 

Embora tenha havido profundas mudanças, estas não chegaram aos olhos de boa parte 

dos que habitam no meio jurídico. Alguns esperaram que as mudanças desejadas viessem em 

uma legislação infraconstitucional, explicando claramente tais mudanças. 

O Código Civil de 2002 ocorreu explicitando algumas mudanças já esperadas. Mas, o 

olhar míope dos juristas mais conservadores, não permitiu que se enxergasse a transcendência 

dos princípios constitucionais, e que todo o almejado estava lá, de forma posta e até 

metafisicamente. A norma de 2002 apenas moldurou as relações privadas, confundindo alguns, 

achando que toda a onisciência do Código Civil resolveria todos os tipos de conflitos, casos, e 

responderia a todas as questões que viessem a surgir. 

Pretendemos compreender as relações familiares, principalmente a família poliafetiva, 

sob a luz dos direitos fundamentais, embasados no princípio da dignidade humana. As questões 
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sociais trazidas na Constituição Federal mudaram o foco de visão antes totalmente 

patrimonialista, formalista, para uma visão humana, solidária, social. 

Embora tenha havido significativas mudanças no espaço familiar, infelizmente alguns 

grupos ainda sustentam o discurso em prol da família monogâmica, paternal e heterossexual 

como forma única de reconhecimento familiar, tudo em nome da moral civilizatória.  

Mas é esta mesma moral que acaba por excluir, discriminar tudo o que não seja alinhado 

com o pensamento dominante, e intolerar as diferenças socioculturais, não reconhecendo a 

pluralidade de nossa sociedade. 

A sustentação dos argumentos desses grupos é fundamentada exclusivamente nas leis 

postas, afirmando que se não há manifestação expressa da lei, então não se pode reconhecer 

novas formas de convívio familiar, como o poliamor. Tal comportamento linear de 

interpretação, faz com que o Direito torne-se frio quanto às situações que apareçam no 

cotidiano. 

Os desafios atuais no Direito de Família consistem em justamente harmonizar o 

comportamento humano, a evolução social, com o mundo jurídico, onde a proteção estatal se 

faz presente, não só por meio de leis, mas também pela proteção e reconhecimento de situações, 

através do Poder Judiciário.  

Quando a Administração Pública e o legislativo falham no seu dever de proteger a todos, 

proteger a pluralidade, o Poder Judiciário deve entrar em cena para corrigir esses desvios.  

As normas relacionadas ao Direito de Família são de ordem pública e estão vinculadas ao 

direito existencial, pois se referem à própria pessoa humana. Mas também há normas de ordem 

privada, que tratam diretamente do patrimônio dos entes envolvidos, como por exemplo, o 

regime de bens no casamento e sucessões. 

Com a despatrimonialização do Direito de Família, e por conseguinte, com a sua 

democratização, houve uma mudança axiológica no elemento primordial de constituição 

familiar: o afeto. Este passou a ser objeto de estudo, não só das ciências jurídicas, mas também 

da psicologia, psicanálise e sociologia.  

O conceito jurídico do afeto é limitado, fazendo com que os jusfilósofos se socorram das 

demais ciências humanas, para uma real definição do termo. Este comportamento é o que faz o 

progresso científico da comunidade jurídica, pois o Direito por si só, é incapaz de responder a 

todos os questionamentos. 

O afeto abrange todo o sistema familiar, toda a complexidade de interligações subjetivas, 

pois podemos ver na própria história a mudança que se transcorreu nos relacionamentos entre 

pais e filhos, como por exemplo, o reconhecimento e igualdade entre filhos havidos fora do 
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matrimônio, equiparação entre filhos consanguíneos e adotivos e o fim da hierarquia patriarcal, 

sendo os pais responsáveis pelo crescimento individual do filho.  

É através do afeto que é possível se relacionar com outra pessoa, namorar, casar, constituir 

família, adotar, e se divorciar, caso o afeto acabe.  

O reconhecimento da multiparentalidade em nossa jurisdição é um avanço tanto social 

quanto jurídico. Afinal, deixou de ser um fato ignorado, além de trazer à tona, relação antes 

vista como marginal. Essa forma de afiliação marcou o rompimento com o antigo sistema, 

baseado na biologia e na preocupação de perpetuar o nome da família e o patrimônio. 

No ano de 2016, houve o primeiro reconhecimento de multiparentalidade na 

jurisprudência brasileira, algo inimaginável de acontecer em um passado recente. A adoção 

multiparental é aquela realizada por casais que adotam filhos, mas sem que estes percam o 

status de filhos dos genitores originais.  

A criança pode, em outras palavras, ter dois pais, duas mães, ou dois pais e uma mãe ou 

o inverso. Isto gera muitas dúvidas em modo geral, pois é um instituto novo no direito pátrio, 

onde poucas adoções ocorreram desta forma. 

Em face dessa conjuntura atual, cabe o questionamento acerca da defesa do não 

reconhecimento das uniões poliafetivas, por parte de alguns grupos da sociedade civil. Se 

vivemos em um Estado Democrático de Direito, suportado pelos princípios da dignidade 

humana, da liberdade individual, do pluralismo, da valoração das potencialidades humanas, por 

que há uma resistência conservadora, que utiliza argumentos frios e vazios de humanidade, 

quanto às uniões poliafetivas?  

Será que o Estado tem poder de interferir diretamente na esfera privada e íntima do 

indivíduo? Ou será apenas o medo de algo novo que quebre os paradigmas religiosos tão 

enraizados na cultura brasileira?  

Ora, como outrora ocorreram fortes resistências quanto ao reconhecimento das uniões 

estáveis, e reconhecimento das uniões homoafetivas, razoável seria dar mais esse passo adiante 

quanto ao casamento multilateral. 

O problema surge, talvez, não da simples negativa baseada na interpretação da norma 

constitucional e infraconstitucionais. O sentimento vanguardista do patriarcado está presente 

em muitas pessoas, principalmente nos juristas que não conseguiram enxergar além da própria 

ciência do direito, optando por não transcender às fronteiras deste. 

Neste prisma, temos, portanto, como objetivo geral desta dissertação, analisar os 

argumentos que sustentam a mudança paradigmática da família como um todo, com a evolução 

social sobre a temática das uniões poliafetivas e das adoções multiparentais.  
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Os objetivos específicos são: identificar os argumentos de diversos juristas que defendem 

e que são contra o reconhecimento do poliamor, bem como entender como as afetarão a 

estrutura familiar; descobrir como a relação familiar pode se proteger da intervenção estatal, 

que possivelmente age omissivamente quanto aos novos arranjos familiares, impedindo que a 

família se torne um ente de relação estritamente de Direito Privado; analisar o sentimento de 

afeto como fato gerador das diversas relações familiares, e discutir as correntes jurídicas pró e 

contra a intervenção estatal no Direito de Família. Para atingir estes objetivos, optamos por 

realizar pesquisa de caráter bibliográfico. 

Assim, esta dissertação foi estruturada em quatro capítulos. No primeiro capítulo, 

apresentaremos o histórico da formação familiar, desde os grupos pré-históricos, sua evolução 

passando no Direito Romano, na Idade Média, Moderna e Contemporânea, a influência 

europeia na formação familiar brasileira, sobretudo com o Direito Romano e Direito Canônico, 

cujos marcos teóricos firmaram a consolidação da sociedade patriarcal. 

Ainda no primeiro capítulo, serão apresentados de forma didática e sucinta, os princípios 

basilares do Direito de Família, notadamente com o advento da Constituição Federal de 1988, 

refletindo sobre a dignidade da pessoa humana, direitos e garantias fundamentais à luz da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde as diferentes legislações trataram de 

variadas formas tal instituto. Por derradeiro, discorreremos sobre os tipos familiares que 

surgiram principalmente no final da década de setenta, e que se multiplicaram nos anos 

seguintes. 

No segundo capítulo, trataremos do fenômeno da pós-modernidade, que influenciou 

diretamente no comportamento da sociedade, da qual passou por um processo de desconstrução 

de conceitos antigos, e a construção de novos paradigmas da sociedade com transformações 

substanciais da estrutura celular da sociedade. A visão humanista, a valorização da pessoa 

humana com suas individualidades é o ponto principal desse período. 

No terceiro capítulo, apresentaremos o afeto como fato gerador das relações familiares, 

com foco nas famílias adotivas, nas uniões estáveis, na família homoafetiva, e na família 

poliafetiva, buscando a legitimação das relações ainda não reconhecidas. É crucial citar que 

neste capítulo, haverá uma interdisciplinaridade com outras ciências humanas, para se 

conceituar o sentimento do afeto, e aplicá-lo nas relações jurídicas de cunho pessoal e íntimas.  

No quarto capítulo será feita a conceituação individual da mononormatividade, 

heteronormatividade e homonormatividade, como forma de coação social de um grupo 

majoritário sobre um grupo minoritário, onde normalmente essas minorias se adequam ao 

comportamento contrário e se escondem, por medo de preconceito e discriminação. 
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O ponto principal deste trabalho, é, portanto, discutir o papel do Estado como ente protetor 

de toda a pluralidade existente na sociedade brasileira, da família pós-moderna, com a sua 

mudança paradigmática de conceito, de arranjos, mantendo-a protegida da própria intervenção 

estatal, pois é puramente uma figura de direito privado, e deve ser livre a sua evolução social.  

Desejamos, pois, provar por método dedutivo, que as famílias poliafetivas devem ser 

agraciadas com a chancela estatal, como forma de garantir direitos na ordem patrimonial, 

sucessória, e principalmente, obter a justa dignidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         12 

 

1 CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIOLÓGICO DA FAMÍLIA 

 

O Direito existe para regular os relacionamentos humanos e a evolução de práticas que 

antes eram tidas como absurdas, pois a família sofre constantemente reajustes históricos. “Ubi 

societas, ibi ius”, traz uma noção clara do que pode ser direito, pois “onde há sociedade, há 

direito”. (REALE, 2002, p. 18) É uma exigência da vida em comunidade.  

O ser humano é um ser social em essência, pois ninguém é autossuficiente para viver 

isolado. “O direito é, portanto, um conjunto de regras de conduta. Mais especificamente, o 

direito é um tipo de norma social, ou seja, normas que regulam o comportamento dentro de uma 

sociedade” (OLIVEIRA, 2012, p. 28). 

 Já Miguel Reale (2002, p. 18) diz que “o Direito corresponde à exigência essencial e 

indeclinável de uma convivência ordenada, pois nenhuma sociedade poderia subsistir sem um 

mínimo de ordem, de direção e solidariedade.” Novamente vimos a noção de vida em 

sociedade, em seu conceito, pois segundo o mesmo autor, direito é um fato ou fenômeno social, 

pois só existe na sociedade e não pode ser concebido fora dela. 

 O jurista Arnaldo Vasconcelos (2006 p. 12) conceitua de forma resumida o direito como 

“uma ordem normativa”. “Suas partes se integram na formação de um todo harmônico, com 

interdependência de funções. Cada norma ocupa posição intersistemática, única para a espécie.”  

O professor Caio Mário da Silva Pereira (2017, p. 14) faz um comparativo entre o Direito 

e Sociologia, onde afirma que “Se a sociedade fosse estática, o Direito seria estático. Se o 

Direito fosse estático, imporia à vida social um imobilismo incompatível com o senso evolutivo 

da civilização. Contingente como a vida, o Direito é igualmente mutável”. Afirma que vemos 

grandes transformações no plano científico, a exemplo das comunicações, transportes e sociais. 

As transformações sociais são determinadas pelas transformações conceituais extremas, por 

intermédio de uma complexidade racional. 

O Direito surgiu para regular as relações sociais, e os ordenamentos jurídicos 

preservavam a figura do casamento, filiação, sucessão, e mais recentemente no Brasil, a figura 

do divórcio. Nos deveres conjugais estavam positivadas a fidelidade recíproca, o respeito, a 

ajuda mútua e a educação dos filhos, conforme vemos em publicação da Professora Boechat 

(2016, p. 138), afirma acerca da família que era constituída pelos laços matrimoniais, era a 

única a receber tratamento privilegiado do Estado. Era hierarquizada, com o homem (pai) como 

chefe de família, superior a todos, seguido da mulher (mãe), e por derradeiro o irmão mais 
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velho. Com o Código Civil de 1916, o casamento tinha a função demarcatória do direito 

sucessório. 

Os sistemas jurídicos, portanto, têm o dever de acompanhar essa evolução social, e 

embora não haja alterações legislativas, o julgador deve interpretar os comandos legais sob a 

ótica da ordem constitucional, dos direitos fundamentais e direitos humanos. É neste ponto que 

as ciências jurídicas e sociais caminham juntas no desenvolvimento das relações interpessoais. 

O Direito por si só, a nosso ver, não encontra autonomia metodológica na produção de 

conhecimento.  

Edgar Morin (2005, p.27) sabiamente fala acerca dos isolamentos das ciências, da 

especialização de cada conhecimento, e o perigo que pode causar se não houver uma 

multidisciplinaridade: 

Não devemos eliminar a hipótese de um neo-obscurantismo generalizado, produzido 

pelo mesmo movimento das especializações, no qual o próprio especialista torna-se 

ignorante de tudo aquilo que não concerne a sua disciplina e o não-especialista 

renuncia prematuramente a toda possibilidade de refletir sobre o mundo, a vida, a 

sociedade, deixando esse cuidado aos cientistas, que não têm nem tempo, nem meios 

conceituais para tanto. Situação paradoxal, em que o desenvolvimento do 
conhecimento instaura a resignação à ignorância e o da ciência significa o crescimento 

da inconsciência. 

 

Interessante exposição quando Morrin (2005, p.22) afirma que o conhecimento científico 

vai além do saber: 

 

A evolução do conhecimento científico não é unicamente de crescimento e de 

extensão do saber, mas também de trans formações, de rupturas, de passagem de uma 

teoria para outra. As teorias científicas são mortais e são mortais por serem científicas. 

A visão que Popper registra com relação à evolução da ciência vem a ser a de uma 

seleção natural em que as teorias resistem durante algum tempo não por serem 
verdadeiras, mas por serem as mais bem adaptadas ao estado contemporâneo dos 

conhecimentos. 

 

Em sua obra Os Sete Saberes Necessários a Educação do Futuro, Morin (2000, p. 20) faz 

uma exposição acerca do conhecimento: 

 

O conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo externo. Todas as 

percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais com base em 

estímulos ou sinais captados e codificados pelos sentidos. Daí resultam, sabemos bem, 

os inúmeros erros de percepção que nos vêm de nosso sentido mais confiável, o da 

visão. Ao erro de percepção acrescenta-se o erro intelectual. O conhecimento, sob 
forma de palavra, de idéia, de teoria, é o fruto de uma tradução/reconstrução por meio 

da linguagem e do pensamento e, por conseguinte, está sujeito ao erro. 

 

O Direito é uma das poucas ciências capazes de dialogar com outros ramos do 

conhecimento científico. Além da estreita ligação com a Filosofia, o Direito possui uma 
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conexão forte com a Sociologia, especificamente a Sociologia Jurídica, na forma que, nos 

auxilia a descobrir a razão de cada norma existir. O Direito deve acompanhar a evolução 

científica, não se solidificando em legislações e jurisprudências imutáveis. O diálogo com 

outros ramos dos saberes, se faz necessária para uma apreensão melhor do conhecimento. 

A professora do Centro Universitário 7 de Setembro, Dra. Germana Parente Belchior 

(2015, p. 103), explana com clareza esse diálogo: 

 

Não se pode confundir, todavia, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade com 

transdisciplinaridade, apesar de não existir entendimento unívoco sobre os termos. A 

pluridisciplinaridade, ensina Nicolescu (1999), diz respeito ao estudo de um objeto de 

uma mesma e única disciplina por várias disciplinas ao mesmo tempo‖. É o caso, 

apenas para elucidar, de um quadro do Romero Britto, que pode ser estudado pela 

ótica da História da Arte, da Matemática, da Física, da Química e da Psicologia.  

A interdisciplinaridade cuida da “transferência de métodos de uma disciplina para 

outra”. O autor explica que há três graus de interdisciplinaridade: a) grau de aplicação, 

quando, por exemplo, os métodos da Física Nuclear são transferidos para a Medicina 

e levam a novos tratamentos para o câncer; b) grau epistemológico, cujo exemplo 

dado por Nicolescu (1999) é a transferência de métodos da lógica formal para o campo 

do Direito, o que produz análises interessantes na epistemologia jurídica; c) grau de 

geração de novas disciplinas, a partir, por exemplo, da transferência de métodos da 

Física de partículas para Astrofísica. 

Ainda consoante a lição de Nicolescu (1999, p. 53), transdisciplinaridade trata do que 

“está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além 

de qualquer disciplina”. Do ponto de vista do pensamento clássico, cuja lógica é linear 

é formal, não existe absolutamente coisa alguma entre, através e além das disciplinas, 
tendo em vista que segundo o paradigma simplista, só existe um nível de realidade. 

No entanto, a transdisciplinaridade se interessa pela dinâmica gerada pela ação dos 

vários níveis de realidade ao mesmo tempo, o que a faz estar relacionada com a ciência 

pós-moderna e a ideia de diálogos dos saberes, dentro do qual se encontra o Direito 

Ambiental. 

 

Ora, o Direito é mais do que uma simples interpretação literal de leis, códigos, normas. 

O conhecimento jurídico rompe com tradições antigas, conceitos antigos e paradigmas. 

Lembremos o conceito de sociologia. O termo vem do latim socius (associação) mais a 

palavra grega logos (razão, estudo). Simplificadamente, pode ser o estudo das associações 

humanas. Devemos compreender que “associações humanas” ou “coletividades” são todos os 

tipos de “sociedades”, “grupos sociais”, “tribos”, “comunidades”, “empresas”, “famílias”, ou 

qualquer outra estrutura social. Isso se dá pelo fato de o homem ser um animal gregário.  

A Sociologia é um saber científico, pois as explicações para os mundos sociais são 

racionais, conceituais, teóricas e sistemáticas. É um tipo de saber que se diferencia daqueles 

produzidos pelo senso comum e pelo pensamento religioso. 

Para Zigmund Bauman (2010, p.11), a sociologia além de ciência, também pode ser 

entendida como forma de consciência. E esta consciência nos ajuda a pensar melhor o mundo 
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em que vivemos. Afirma este filósofo que o conhecimento proveniente desta ciência se resulta 

de um conjunto disciplinado de práticas, somado ao conhecimento teórico adquirido ao longo 

da história. A sociologia para Bauman representa uma área com muita tradição de publicação, 

e que podemos encontrar várias obras passadas e presentes que transmitem conhecimento a 

respeito do mundo em que vivemos. 

Acrescenta ainda: “A sociologia nesse sentido, é um espaço de atividade contínua que 

compara o aprendizado com novas experiências e amplia o conhecimento, mudando, nesse 

processo, a forma e o conteúdo da própria disciplina” (2010, p.12). O autor procurar mostrar 

que a sociologia está em constante mutação, evolução, pois o comportamento social também 

muda com o passar do tempo. E o conhecimento teórico adquirido, combinado com novos fatos 

sociais, engrandece o saber sociológico. É, também, um “diálogo com a experiência humana”.  

Ele distingue os termos Erfahrungen (experiências) e Erlebnisse (vivências), palavras que 

ele tirou do alemão, e que em muitas línguas estes termos se misturam, dando quase um mesmo 

significado. “Erfahrung é o que acontece comigo ao interagir com o mundo; Erlebnis é ‘o que 

eu vivencio’ no curso desse encontro – o produto conjunto de minha percepção do(s) 

acontecimento(s) e meu esforço de absorvê-lo e torná-lo inteligível”. 

Bauman ainda difere o pensar sociologicamente com o “senso comum”. Diferentemente 

das ciências físicas e biológicas, que não se preocupam em relacionar seu saber com o senso 

comum, “a relação com o senso comum é, na sociologia, conformada por questões importantes 

para sua permanência e sua prática” (2010, p.17).  

A maioria das ciências possuem uma fronteira que se diferenciam umas das outras, o que 

não ocorre com a sociologia e o senso comum. Este conhecimento, ainda que seja rico, possui 

a qualidade de desordenado e não sistemático. As ciências exatas não se misturam com o senso 

comum, em virtude de seu conhecimento não lidar com experiências cotidianas.  

Na visão de Bauman (2010, p. 21), as pessoas comuns não possuem tanto interesse nas 

ciências, e nem opinarão a respeito de assuntos aos quais não conhece, ao contrário do que 

ocorre com a sociologia, onde conceitos não científicos, recheados de opinião própria, 

permeiam o senso comum 

Neste capítulo introdutório será discutido as origens remotas do instituto da família, a 

forma como era visto e tratado em Roma e em alguns países europeus, nos períodos da Idade 

Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. O direito comparado terá um 

foco maior, visto que a legislação referente à adoção mudou muito desde o começo do Século 

XX até os dias atuais.  
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1.1 Conceito sociojurídico de família 

 

A família é a instituição que mais sofreu transformações nos últimos séculos, 

principalmente a partir do Século XX. E ainda há de se transformar mais ainda, pois novos tipos 

de relacionamentos surgem, novas formas de organização familiar emergem publicamente e 

ainda surgirão em futuro próximo, assim como relacionamentos abertos, semiabertos, 

homoafetivos, tradicionais, tornando subjetivos o conceito de fidelidade. 

O art. 226 da Constituição Federal, incluindo os seus parágrafos terceiro e quarto, definem 

especificamente o significado jurídico de família no direito brasileiro. Embora existam outras 

definições, oriundas de outras ciências, não podemos nos privar do uso da interdisciplinaridade 

para chegarmos a um conceito que englobe todas as ciências. 

Conforme Paulo Lobo (2002, p. 05), essas entidades familiares constantes no art. 226 da 

Constituição são meramente exemplificativas, pois são as mais comuns, ou eram as mais 

comuns na época da promulgação do texto. Como são exemplificativas, as demais entidades 

familiares não estão proibidas, pois são amparadas implicitamente no conceito amplo e 

indeterminado de família que consta no caput. “Como todo conceito indeterminado, depende 

de concretização dos tipos, na experiência da vida, conduzindo à tipicidade aberta, dotada de 

ductilidade e adaptabilidade”. 

O conceito jurídico é amplo e não está imune a mutação, como sempre ocorreu desde os 

primórdios da civilização. Todas as mudanças ocorridas levaram muito tempo para se evoluir 

de estágio, e nunca foram pacíficas tais mudanças. Sempre houve resistência às mudanças, com 

discursos e argumentos eruditos, que seduziam os menos avisados. 

Assim ocorreu com a legalização do divórcio, com a conquista da equidade entre homens 

e mulheres na Constituição Federal de 1988, incluindo-se o reconhecimento das uniões estáveis 

e o reconhecimento das uniões homoafetivas, embora ainda atualmente, juristas se posicionam 

contra esta última conquista. 

 

Uma das primeiras barreiras a ser superada pelo Direito de Família, na tensão entre 

facticidade e validade e no desafio pela reconstrução de seus institutos, foi a da família 

codificada, que teve que ceder espaços e conviver com outros núcleos familiares 

essencialmente informais, porque despidos das solenidades que revestem o 
casamento, mas que a despeito de sua forma – ou ausência dela – mostraram-se 

marcados pelo compromisso da comunhão de vida, da lealdade e da mútua assistência 

moral e material. Trata-se de um compromisso com a realização da democracia no 

interior da família. (TEIXEIRA; RODRIGUES, 2015, p. 15). 
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Também assim será, nos debates para o reconhecimento das uniões poliafetivas. A 

sociedade ainda repudia qualquer tipo de relacionamento que seja contrário à monogamia, 

embora existam relacionamentos, ainda secretos e que estão à margem da sociedade e da 

proteção jurídica e estatal. 

O princípio da monogamia, o qual é adotado na maioria dos países ocidentais, tem por 

base o controle sexual, especialmente da mulher, cuja prole deve ser somente de um único 

homem, para proteção patrimonial desta família. Esse princípio seria superado no momento da 

defesa da pluralidade das entidades familiares, e da superação do casamento como modelo a ser 

tutelado pelo Estado. 

De acordo com a Professora Maria Fátima Araújo, a modernização do sistema capitalista 

foi um dos fatores que fomentou a modernização cultural e social, advindo toda a 

heterogeneidade, pluralidade de valores e formas alternativas de sociabilidade.  

Foi no pós-64 que a houve grandes transformações culturais, sociais e econômicas, 

embora este período tenha sido conservador e autoritário. Por tais características, houve um 

aumento do sentimento libertário, da busca pela igualdade, do reconhecimento das diferenças e 

dos direitos humanos e individuais. Os anos oitenta foram fundamentais para o surgimento de 

uma família igualitária, em contraposição à família patriarcal. 

A professora Maria Araújo (2011, p. 182) usa o termo “modernização conservadora” 

como forma de se mascarar uma revolução, sendo que esta é exercida pela burguesia, e com 

mudanças acontecidas pelo “alto”, com a aparente forma de seduzir a parcela restante da 

sociedade, iludindo aos menos avisados. Seria uma forma de não romper com a velha ordem 

política e social, mas trazendo elementos modernizadores capitalistas, dando a sensação de 

progresso tecnológico, mas que socialmente não há. 

Como a burguesia sempre busca manter seus privilégios, essas revoluções sempre têm o 

condão de dar uma aparência popular, mas que no fim, são mascaradas pela manutenção da 

ordem reinante. 

Conforme a Professora Maria Araújo (2011, p. 194), a modernização capitalista no Brasil 

começou com o regime militar, principalmente no pós-64. Essa modernização colocou as bases 

para as grandes transformações sociais, econômicas e culturais, que se seguiram mesmo com 

muitas crises e avanços no desenvolvimento do país. O desenvolvimento econômico trouxe 

várias oportunidades de trabalho, que favoreceu a profissionalização da mulher no mercado, 

causando uma revisão dos papeis familiares. Essas mudanças, também foram produto das 

reivindicações feministas e democráticas. 
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A família patriarcal brasileira é o resultado do modelo familiar português, que é uma 

adaptação do modelo socioeconômico reinante em Portugal. Segundo Maria Araújo (2011, p. 

184), os primeiros colonos que chegaram no Brasil, tinham uma liberdade para estabelecerem 

sua própria ordem econômica e social, contanto que não prejudicasse Portugal. Este só se 

manifestaria em casos de extrema necessidade. 

A família patriarcal era em sua essência rural, onde os latifúndios representavam uma 

fonte de poder centralizada no patriarca. A modernização dessa forma familiar começou com a 

vinda da família real portuguesa, quando houve uma incorporação cultural moderna, de 

influência europeia e burguesa. “A família burguesa apresentava-se com uma estrutura 

reduzida, composta pelo casal e filhos, e uma organização hierárquica baseada em uma rígida 

divisão de papéis sexuais e separação dos espaços público e privado.” (ARAÚJO, 2011, p.184). 

A figura masculina do pai provedor, chefe de família, atuante no espaço público, se 

sobressaiu sobre a figura materna, do lar, do espaço privado. Essa hegemonia foi formada desde 

os primeiros agrupamentos familiares europeus, onde o homem detinha o poder sobre a 

sexualidade feminina, como forma de controle social. Este modelo fora importado de Portugal, 

e ocorreu transformações culturais e sociais aqui no Brasil, já que na época da colonização o 

latifúndio escravista era a ordem reinante. 

Já no período final do Brasil colonial, os valores patriarcais começaram a sofrer 

mudanças, de forma sutil. A mulher passou a ter um poder maior, pois tinha um comando na 

família e participava ativamente, visto que o homem passava maior parte do tempo fora de casa, 

no espaço público. 

Como a base da família era constituída pelo casamento formal, muitos casais se formavam 

oriundos de famílias conhecidas entre si, ou seja, muitos casamentos eram arranjados, forma 

encontrada para perpetuação do patrimônio. “O casamento, ‘arranjado’ pelas famílias e 

atendendo a seus interesses, pretende ser aliança antes de ser amor – desejável, mas não 

indispensável. Os pais desconfiam da paixão, destruidora, passageira, contrária às boas 

relações, às uniões duráveis que fundam as famílias estáveis” (PERROT, 2012, p. 46). 

Conforme a Professora de História Fabiene Mariano (2016, p. 432), as mulheres “ideais” 

para contrair matrimônio com os portugueses eram as brancas, sendo desaconselhado o 

casamento de portugueses com as nativas e negras. Embora fosse uma recomendação, muitos 

homens portugueses se envolviam com as mulheres indígenas e afrodescendentes, causando a 

miscigenação racial no Brasil. 
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O patriarcalismo contemporâneo, que aos homens impõe o sustento econômico da 

família e continua condicionando as mulheres à responsabilidade de cuidar de seus 

filhos, seu marido e seu lar, não fornece condições para o desempenho exclusivo dos 

papéis determinados aos gêneros. A partir daí é que surgem diversas adaptações 

necessárias à sobrevivência, onde os sujeitos e seus discursos passam a ser 

compreendidos a partir de sua heterogeneidade, em suas múltiplas condições 

históricas, sociais e temporais. (MARIANO, 2016, p. 432). 

 

Os sistemas jurídicos têm o dever de acompanhar essa evolução social, e embora não haja 

alterações legislativas, o julgador deve interpretar os comandos legais sob a ótica da ordem 

constitucional, dos direitos fundamentais e direitos humanos. 

Tal como a conhecemos atualmente, teve sua origem coincidentemente com a formação 

da família patriarcal, bem diferente da família pré-histórica, cuja organização familiar era 

baseada na ideia de uma grande família. Ou seja, própria tribo era uma família. Essa forma 

familiar era tida como matriarcal. Muitas discussões acadêmicas ainda são travadas a respeito 

do tema.  

Sobre a forma patriarcal em que era constituída a família, o professor Caio Mário da Silva 

Pereira (2017, p. 53), nos fala a respeito da herança romana que possuímos, trazendo inclusive 

referência bíblica, que ao nosso ver, não pode influenciar os estudos acadêmicos no Direito. 

Expõe o autor que é comprovado, por registros históricos, monumentos literários e fragmentos 

jurídicos, de que a família ocidental viveu um grande período na forma patriarcal. 

Em seu artigo “A união poliafetiva: a família na perspectiva sócio histórica jurídica”, os 

autores Ieda Boechat, Hildeliza Cabral, Carlos Henrique de Sousa e Fernanda Manhães (2016, 

p. 140) falam a respeito da evolução histórica da família até os dias atuais, onde relações 

inclusive virtuais são construídas. É exposto no referido trabalho que desde a Antiguidade a 

família sofre mutações, com alteração dos padrões relacionais, sempre se reconfigurando e 

evoluindo para um sistema mais plural e aberto. “Assim, o conceito de família traça novos 

contornos neste novo milênio”. 

Ainda conforme o artigo (2016, p. 144), as os homens e mulheres se organizavam, no 

período Paleolítico, para sobreviver utilizando a caça e a coleta de alimentos. A relação entre 

sexo e procriação ainda não havia sido descoberta. O casamento era formado por grupos, onde 

literalmente homens e mulheres se pertenciam reciprocamente e as crianças tinham vários pais 

e mães. Havia uma linhagem materna, e não paterna quanto à fertilidade, sendo a mulher 

considerada com poderes divinos que governavam a vida e a morte. “Evidenciava-se, assim, 

uma linhagem materna e uma forma de religião que conferia lugar primordial ao feminino, nesta 

cultura”. 
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No período Neolítico o homem aprende a domesticar animais, e surge a agricultura, 

fazendo com que grupos se unissem e formassem tribos e aldeias. Como ainda não havia se 

associado o sexo com a procriação, achava-se que a fecundidade feminina estava liga 

diretamente à fertilidade dos campos de plantações. Nesse período reinava a sociedade 

matriarcal, pois via-se o poder divino que a mulher tinha. 

A mudança de sociedade matriarcal para a patriarcal deu-se em razão da descoberta da 

fecundação feminina através do sexo, observando-se o comportamento animal na procriação 

das espécies, como vemos ainda no citado artigo da professora Boechat (2016, p. 08). De acordo 

com ela, como o homem descobriu que o macho poderia fecundar várias fêmeas, ele poderia 

ter um harém. Somando-se isso às conquistas de territórios e a criação de colônias agrícolas, a 

relação homem-mulher, relação homem e artes e homem e religião também se transformaram. 

A condição divina da mulher perde lugar à condição divina masculina. A liberdade sexual 

feminina extingue-se e surge o controle de sua fecundidade, tornando a mulher propriedade do 

homem, haja visto a importância da linhagem sucessória, pois diretamente afetava a 

propriedade. Em contrapartida, o homem poderia ser infiel, pois isto não comprometia a 

linhagem. 

A autora Elisângela Padilha (2015, p. 167) relata o contexto histórico da formação 

familiar, colaborando com os autores já citados, mostrando a importância que a família teve na 

formação das sociedades. Segundo ela, as primeiras manifestações de família eram baseadas no 

instinto sexual. Podemos dizer que era a fase embrionária da família. Expõe também, que a 

família romana era tipicamente patriarcal, hierarquizada, com soberania do pater famílias, 

monogâmica e heterossexual.   

Podemos ver, conforme a professora, que no período medieval, a formação familiar sofreu 

influência da Igreja, pelas ideias de indissolubilidade do casamento e obrigação de procriar. No 

mundo moderno, o casamento civil foi regulamentado, possibilitando o surgimento de novos 

arranjos familiares. Acrescenta, ainda, que no mundo atual, o conceito de família transformou-

se novamente, devido à desenvolvimento das ciências, tecnologias e costumes, momento este 

que possibilitou a expansão legislativa, onde o Estado se adequou a uma nova realidade dos 

fatos, enfatizando a realização pessoal de cada membro da família. Este foi o momento da busca 

da dignidade humana e dos direitos fundamentais. 

Em artigo publicado, o professor Cristiano Chaves de Farias (2004, p. 57) associa a 

família ao modo de produção, totalmente vinculada ao sistema capitalista de produção, e à 

sociedade patriarcal: “Mais ainda, compreendia-se a família como unidade de produção, 

realçados os laços patrimoniais. As pessoas se uniam em família com vistas à formação de 
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patrimônio, para sua posterior transmissão aos herdeiros, pouco importando os laços afetivos”. 

Por isso que era impossível dissolver o matrimônio, pois a desagregação familiar correspondia 

exatamente à desagregação da sociedade. “Era o modelo estatal de família, desenhado com os 

valores dominantes naquele período da revolução industrial” (FARIAS, 20014, p. 57). 

Conforme a Professora Fabiana Maizza (2017, p. 84) expõe acerca da origem familiar na 

ótica antropológica, mencionando as esferas públicas e privadas da vida comunitária, sendo tal 

estudo dedicado especificamente à multiparentalidade existente na tribo indígena brasileira 

Jarawara 

O patriarcado nada mais é do que uma estrutura de poder autoritário onde o pai é a figura 

central da família, tenho o poder inclusive de castigar esposa e filhos por insubordinação, visto 

que o pai tinha um poder advindo de Deus, e uma sociedade hierarquizada dependia da 

obediência, como virtude.  

Paulo Iotti (2016, p. 03) fala que a Constituição Federal de 1988 mudou 

paradigmaticamente o Direito de Família, onde se supero o conceito hierárquico-patriarcal de 

família, que estava positivado no Código Civil de 1916, sendo substituído pelo modelo 

eudemonista de família. Ainda consoante o pensamento deste autor, o casamento civil deixou 

de ser visto como um fim em si mesmo, para entendê-lo como um meio vocacionado ao fim de 

se garantir a autorrealização do indivíduo como integrante de uma família. O Estado deixou de 

estabelecer um único modelo familiar como legítimo, para reconhecer o modelo familiar plural. 

O significado primitivo de família no Direito Romano era baseado na habitação (casa) e 

em tudo que cercava ao seu dono, incluindo os objetos de trabalho, escravos, animais 

domésticos, a esposa, filhos e bens moveis e imóveis.  

Posteriormente seu significado referia-se apenas ao complexo de indivíduos que estavam 

sob a subordinação ao pater, excluindo-se os bens. Por fim, a família compreendia somente as 

pessoas que dependiam do pater, excluindo-se os bens e os escravos, visto que escravo era 

considerado um bem. 

Novamente temos uma definição bipartida de família, em sentido lato e sentido estrito, 

conforme nos ensina o professor Tabosa (2007, p.168).; família communi jure e família próprio 

jure. A primeira era “a reunião de todos os agnados, pois, morto o pai, embora cada um dos 

filhos constituísse sua família própria, todos aqueles que estivessem sob o poder de um 

paterfamilias podiam com justeza, ser chamados família deste, visto que se organizaram na 

mesma casa e da mesma gente”. 

Isto é, todos deveriam estar sob o mesmo comando de um ancestral comum, contanto que 

este ainda estivesse vivo. Com relação à família próprio jure, “Dizemos família por direito 



         22 

próprio ou natural, a reunião de várias pessoas, que estão submetidas pelo direito ou pela 

natureza, ao poder de um só.” (TABOSA, 2007, p. 169). 

Para o professor José Carlos Moreira Alves (2014, p. 602), o termo família é empregado 

em sentido amplo e em sentido estrito, onde o primeiro abrangia o conjunto de pessoas 

vinculadas por parentesco consanguíneo, seja na linha reta ou colateral, sendo que sentido 

estrito, abarca os cônjuges e seus filhos.  

 Em um conceito mais simples, o professor Antônio Filardi Luiz (1999, p.64) entende 

família como o “conjunto de pessoas colocadas sob o poder do pater que, no caso, não tem 

significado atual de pai, mas de chefe.”  

A família romana era patriarcal, onde tudo gira em torno do paterfamilias, ao qual são 

subordinados todos os seus descendentes. Estes eram, ao mesmo tempo, o sacerdote, dirigente 

e magistrado, chefe do culto doméstico, protetor do patrimônio e julgador de todos os problemas 

que estivessem em sua dependência, conforme nos ensina o professor Filardi. Conforme os 

professores Leonardo Poli e Giulia Corcione (2020, p. 281): 

 

Em um estudo sobre os princípios e regras que governaram as sociedades gregas e 

romanas, Fustel de Coulanges traçou, dentre outras questões, a trajetória cultural 

desses dois impérios trazendo as principais características que marcaram 

sensivelmente a realidade das famílias. Segundo o autor, no que tange à realidade 

romana, a religião era cultuada dentro de cada lar e não existiam regras a serem 
seguidas pelas famílias que não fossem aquelas estabelecidas pela figura paterna. 

Naquela época, o pai ou marido acumulava as funções de chefe político, sacerdote e 

juiz e por isso acabava por exercer o poder sobre todos os demais membros da família. 

Foi nesse contexto que surgiu a expressão pátrio poder. 

 

O significado primitivo de família no Direito Romano era baseado na ideia de coabitação 

e em tudo que cercava ao dono da casa, incluindo os objetos de trabalho, escravos, animais 

domésticos, a esposa, filhos e bens moveis e imóveis, conforme nos ensina o Professor Teixeira 

de Freitas (2018, p. 648). Posteriormente, seu significado referia-se apenas ao complexo de 

indivíduos que estavam sob a subordinação ao pater, excluindo-se os bens.  

Com relação ao tratamento jurídico da família em Roma, o professor Caio Mário da 

Silva Pereira (2017, p. 53) nos ensina que a família natural romana era a composta por cônjuges 

e filhos, e tinha por base o casamento. Esse é o mesmo termo empregado pelo professor Moreira 

Alves como “família em sentido estrito”. Quanto ao casamento, havia dois conceitos sobre o 

mesmo; um se encontrava no Digesto e o outro nas Institutas.  

Conforme ainda o professor Moreira Alves (2014, p.681), no Digesto “as núpcias são a 

união do homem e da mulher, consórcio de toda a vida, a comunicação do direito divino e 

humano”, enquanto para as Institutas as “núpcias, ou matrimônio, são a união do homem e da 
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mulher, a qual encerra comunhão indivisível de vida”. Note-se o caráter sagrado que envolvia 

o casamento.  

Foi com a Revolução Industrial que a estrutura familiar hoje conhecida foi moldada, 

estabelecendo-se padrões diferentes, como distinção do local de trabalho e moradia, 

diferenciação da vida pública e privada, além de educação sexual, e divisão de tarefas 

domésticas.  

O valor da moral foi introduzido como forma de dominar e controlar os homens. “Na sua 

evolução pós-romana, a família recebeu a contribuição do direito germânico. Recolheu, 

sobretudo, a espiritualidade cristã, reduzindo-se o grupo familiar aos pais e filhos, e assumiu 

cunho sacramental.” (PEREIRA, 2017, p. 55). 

O sociólogo Anthony Giddens, em sua obra Mundo em Descontrole, nos ensina a respeito 

das mudanças comportamentais e sociológicas, em que a instituição da família vem sofrendo. 

Segundo ele, atualmente são raros os países onde há um debate aprofundado sobre igualdade 

sexual e o futuro da família  

A principal transformação familiar ocorre individualmente, onde cada personalidade se 

desenvolve e muda os padrões de comportamento sexuais, tradicionais, que refletem na 

estrutura familiar, e por conseguinte em toda uma sociedade: 

 

Entre todas as mudanças que estão se dando no mundo, nenhuma é mais importante 

do que aquelas que acontecem em nossas vidas pessoais, na sexualidade, nos 
relacionamentos, no casamento e na família. Há uma revolução global em curso no 

modo como pensamos sobre nós mesmos e no modo como formamos laços e ligações 

com outros. É uma revolução que avança de maneira desigual em diferentes regiões e 

culturas, encontrando muitas resistências. (GIDDENS, 2007, p.61). 

 

Tais debates são reprimidos especialmente em países cujo governo é autoritário ou onde 

há forte influência de grupos fundamentalistas. O autor nos dá o exemplo da China, onde se 

cogitava tornar o divórcio mais dificultoso, visto que foram aprovadas leis liberais quanto ao 

casamento.  

Embora haja uma Revolução Cultural na China, na sua zona rural ainda impera o 

conservadorismo familiar. Ainda se pode verificar um arranjo matrimonial entre duas famílias 

de cultura tradicional.  

De acordo com Giddens (2007, p. 63), “um estudo recente na província de Gansu, que 

tem um baixo nível de desenvolvimento econômico, verificou que 60% dos casamentos ainda 

são arranjados pelos pais”. 
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Muitos países ocidentais há um eterno debate acerca da família, tradição e modernidade. 

Há um grande discurso melancólico e nostálgico a respeito da sacralidade familiar, onde 

políticos fundamentalistas clamam por um retorno, embora impossível, à família tradicional. 

Anthony Giddens (2007, p. 63) nos fala a respeito da família tradicional, dizendo que 

estava intrínseca à economia, pois a produção agrícola estava fundada na participação dos entes. 

 

A ‘família tradicional’ tem muito de uma categoria que tudo abrange. Houve muitos 

tipos diferentes de família e sistemas de parentesco em diferentes sociedades e 

culturas. A família chinesa, por exemplo, sempre foi distinta das formas de família do 
Ocidente. Na maioria dos países europeus, o casamento arranjado nunca foi tão 

comum quanto na China ou na Índia. No entanto, a família em culturas não modernas 

teve, e tem, alguns traços que encontramos mais ou menos em toda a parte. 

(GIDDENS, 2007, p. 63). 

 

A transmissão do patrimônio se dava através do casamento, motivo pelo qual as relações 

eram arranjadas. “Na Europa medieval, o casamento não era contraído com base no amor 

sexual, tampouco era encarado como um lugar em que esse amor deveria florescer” 

(GIDDENS, 2007, p. 64). 

Anteriormente, em sua obra A Transformação da Intimidade: sexualidade, amor e 

erotismo nas sociedades modernas, Giddens (1993, p. 49) já havia falado sobre os casamentos 

contraídos na Europa pré-moderna. Eles não possuíam a base do amor romântico, nem da 

atração sexual mútua, mas somente da situação econômica: 

 

Entre os pobres, o casamento era um meio de organizar o trabalho agrário. Era 

improvável que uma vida caracterizada pelo trabalho árduo e contínuo conduzisse à 

paixão sexual. Tem sido relatado que, entre os camponeses da França e da Alemanha 

do século XVII, o beijo, a carícia, e outras formas de afeição física associadas ao sexo 

eram raros entre os casais casados. No entanto, as oportunidades para os homens se 
envolverem em ligações extraconjugais eram com frequência muito numerosas. 

 

Parece ser antagônico, mas a família tradicional era permeada por traições e domínio 

masculino sobre a mulher. A desigualdade era reinante, principalmente na vida privada sexual. 

Não era raro, durante a maior parte da história, homens ricos fazerem uso de amantes, cortesãs 

e meretrizes, enquanto era cobrada a virgindade, fidelidade e constância das esposas. O 

aventureirismo masculino era tido como forma exemplar de sexualidade, de virilidade. 

Ainda conforme Giddens (1993, p. 49) havia uma licenciosidade sexual entre as mulheres 

“respeitáveis”, em alguns grupos aristocráticos. Para ele, a liberdade sexual acompanha o poder 

e era uma expressão do poder. “Em certas épocas e locais, nas camadas aristocráticas, as 
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mulheres eram suficientemente liberadas das exigências da reprodução e do trabalho rotineiro 

para poderem buscar seu prazer sexual independente”.  

Seguindo o pensamento de Giddens (1993, p. 50), havia uma diferença entre sexualidade 

do casamento e o caráter erótico dos relacionamentos extraconjugais na aristocracia europeia. 

Os ideais do amor eram associados à moral cristã. Isto é, o homem poderia usufruir dos prazeres 

carnais fora do casamento, mas também teria a segurança de um lar dado por uma esposa fiel. 

As obrigações conjugais resumiam-se na procriação e na administração do lar. Tal preceito 

parece ter sido perpetuado, infelizmente, até os dias atuais.  

Michel Foucault (1988, p. 21), em sua obra História da Sexualidade I: a Vontade de Saber, 

nos fala a respeito da repressão imposta à sociedade sobre a sexualidade. Ele fala que o século 

XVII “seria o início de uma época de repressão própria das sociedades chamadas burguesas, e 

da qual talvez ainda não estivéssemos completamente liberados”.  

Essa repressão, a nosso ver, é capaz de transbordar os instintos secretos do mundo físico 

interior, para o exterior. Não raramente, pessoas com discurso recatado e moralista, inclusive 

sacerdotes, no uso da esfera privada, utiliza-se de oportunidades para extravasar o que fora 

repreendido. 

Em sua obra História da Sexualidade II: o uso dos prazeres, Michel Foucault (1984, p. 

132) fala das consequências na ordem jurídica acerca do adultério feminino na Grécia Antiga; 

ao homem não se impunha nenhuma regra ou sanção, enquanto a mulher era rigorosamente 

castigada, não necessariamente fisicamente, pelos seus atos extra conjugais. A preocupação era 

acima de tudo manter a descendência pura, com o fito estritamente patrimonial: 

 

Isso tem como consequência, na ordem jurídica, que o adultério não é uma ruptura do 

vínculo do casamento que pode ocorrer por causa de um dos cônjuges; ele só é 
constituído como infração no caso em que uma mulher casada tem relação com um 

homem que não é seu esposo; é o status matrimonial da mulher, jamais do homem, 

que permite definir uma relação como adultério. E, nessa ordem moral, compreende-

se por que não existiu para os gregos essa categoria da “fidelidade recíproca” que iria 

introduzir mais tarde, na vida de casado, uma espécie de direito sexual de valor moral, 

de efeito jurídico e de componente religioso. O princípio de um duplo monopólio 

sexual, fazendo os dois esposos parceiros exclusivos, não é requerido na relação 

matrimonial. Pois se a mulher pertence ao marido, este só pertence a si mesmo. A 

dupla fidelidade sexual, como dever, engajamento e sentimento igualmente 

compartilhado, não constitui a garantia necessária, nem a mais alta expressão da vida 

de casado. Poder-se-ia concluir disso que, embora os prazeres sexuais coloquem seus 
problemas, embora a vida de casado coloque os seus, as duas problematizações não 

se encontram.  

 

Roberto Machado discorre na introdução de Microfísica do Poder, de Michel Foucault 

(2018, p. 30-31), sobre a influência que a Igreja detinha, e qual era a razão desta influência: 
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O poder pastoral, inexistente entre os gregos e os romanos, é um poder de origem 
religiosa. É introduzido em Roma pelo cristianismo primitivo, desenvolve-se na Idade 

Média e principalmente no século XVI, com a Reforma e a Contrarreforma, e vigora 

até a metade do século XVIII. Ele se caracteriza pelo projeto de dirigir os homens, 

nos detalhes de sua vida, do nascimento até a morte, para obrigá-los a um 

comportamento capaz de levá-los à salvação. Foi com o cristianismo que nascei a 

ideia de considerar os homens em geral como um rebanho obediente e alguns homens 

em particular como pastores, isto é, como tendo a missão de velar pela salvação de 

todos, encarregando-se da totalidade de suas vidas de maneira contínua e permanente, 

exigindo obediência incondicional. 

 

A transformação familiar começou com a Revolução Francesa, sob os ideais iluministas, 

sendo bastante tímida essa mudança. Se discute muito a respeito da “família tradicional”, sendo 

o seu conceito alimentado por visões religiosas.  

Pela ótica mandamental das tradições judaico-cristãs, a família continua sendo o fim em 

si mesma, e não o meio de desenvolvimento das potencialidades pessoais. A família, como 

objeto sacro, não pode sofrer mutação, pois a sua solidez é preceito divino imutável. A 

sociedade patriarcal tem suas bases na influência religiosa, sendo esta defensora da autoridade 

paterna, masculina, sobre os membros da família. 

 

1.2 Princípios Gerais do Direito de Família 

 

Houve uma autêntica mudança de ótica na interpretação das normas que tratam do tema 

da família. A “descoberta” dos princípios constitucionais possibilitou uma mudança 

paradigmática do conceito de família, embora ainda haja, atualmente, correntes jurídicas 

conservadoras e preconceituosas, que insistem em sacralizar e perpetuar as antigas formações 

familiares, sendo que, como já explanado, a família era usada como pretexto para perpetuação 

e proteção do patrimônio.  

Exemplo clássico, é o caso de filhos oriundos de relacionamentos extra conjugais, serem 

totalmente excluídos da hereditariedade de seu genitor, em um passado não muito distante. 

Sobre os princípios constitucionais da família a autora Berenice Dias (2016, p. 45) afirma 

que existem princípios gerais que se aplicam a todos os ramos do direito, como o princípio da 

dignidade da pessoa humana, princípio da igualdade, princípio da liberdade, além dos princípios 

da proibição de retrocesso social e da proteção integral a crianças e adolescentes. Seja qual for 

o conflito de normas, esses princípios sempre são prevalentes, pois são hierarquicamente 

superiores.  
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Afirma também, que não há um consenso unânime na doutrina nacional quanto ao número 

de princípios que regulam o Direito de Família: “É difícil quantificar ou tentar nominar todos 

os princípios que norteiam o direito das famílias. Cada autor traz números diferenciados de 

princípios, não se conseguindo sequer encontrar um denominador comum em que haja 

consenso.” (DIAS, 2016, p. 46). 

Novos princípios atinentes ao Direito de Família foram surgindo, em contraponto a 

antigos conceitos de ordem legal, com forte influência da sociedade patriarcal. A 

constitucionalização do direito privado, visto que o direito de família era de ordem privada, no 

tocante ao patrimônio, mudou o ponto de partida deste instituto. O Direito Civil deve ser 

analisado sob a ótica Constitucional e vice versa. De acordo com a Professora Ieda Boechat 

(2016, p. 142), a ordem constitucional inaugurada em 1988, trouxe o princípio da igualdade 

entre cônjuges, que extinguiu o pátrio poder e instituiu o poder familiar, que seria (e ainda é) 

exercido pelo casal, sem hierarquia. Também fora rompida a hierarquia entre irmãos, a 

desigualdade e a distinção entre origem biológica. 

Conforme a autora Fabíola Lobo (2019, p. 05), “Ao direito civil, diante da migração dos 

seus elementos fundamentais a orbita constitucional, somente resta redesenhar outro modelo 

jurídico, baseado na principiologia axiológica da Constituição”. Afirma, ainda, que essa 

inserção fez com que os institutos da codificação civil fossem interpretados conforme a 

Constituição. “É a chamada técnica de interpretação conforme” (LOBO, 2019, p. 05). 

De acordo com a Professora Elisângela Padilha, três princípios constitucionais foram 

cruciais, para a mudança na interpretação do que seja uma família: o princípio da proteção da 

dignidade da pessoa humana; o princípio da igualdade; e o princípio da liberdade, ou não-

intervenção. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve uma revolução quanto aos 

princípios constitucionais, sendo que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana ganhou um 

novo olhar. A pessoa humana passou a ter uma prioridade que antes não tinha, e isso refletiu 

diretamente no instituto da família. 

As normas ultrapassadas e hierarquizantes, com forte herança patriarcal, além de 

perderem a força social, não foram recepcionadas pelo Texto Maior. Cônjuges e filhos 

tornaram-se iguais literalmente, e o objetivo comum a todos é a emancipação, conforme ensina 

o Professor Madaleno (2018, p. 93), que acrescenta ainda que todos disputam seus próprios 

espaços de crescimento e de realização plena. Os entes tendem a tornarem-se pessoas 

socialmente úteis, pois o período de todos ficarem confinados à uma mesa familiar já não existe 

mais. Alguns antigos princípios do Direito de Família foram totalmente repudiados pela Ordem 
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Constitucional vigente, surgindo os atuais, ao qual conhecemos como exaltadores da pessoa 

humana. 

Antes de adentrarmos especificamente nos Princípios do Direito de Família, devemos 

abordar o tema da eficácia dos direitos fundamentais, pois seu estudo reflete e se aplica 

diretamente às famílias, como forma de se obter a proteção estatal de vínculos ainda não 

reconhecidos. 

A eficácia dos direitos fundamentais tem sua incidência instantânea, conforme o artigo 

5º, § 1º, e tem exigência imediata perante o Poder Público, conforme Rolf Madaleno (2018, p. 

94). Este princípio tem substancial importância, porque é na família que ele pode ser aplicado 

mais diretamente, com a promoção da dignidade da pessoa humana e da solidariedade.  

O Professor Flávio Tartuce (2019, p.27) corrobora com o tema quando diz que no estudo 

no Direito de Família, é importante o reconhecimento da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais e a horizontalização das normas a serem aplicadas também aos particulares e aos 

entes privados. Tal reconhecimento deve ser de forma imediata. 

 

1.2.1 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana está explicitamente positivado na 

Constituição Federal de 1988 e na Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, a qual 

o Brasil é signatário. Conforme a professora Elisângela Padilha (2015, p. 175), acerca da 

conceituação deste princípio, ela expõe: 

 

Todavia, não é tarefa fácil conceituar o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Segundo Immanuel Kant, é uma qualidade congênita e inalienável de todos os seres 

humanos, a qual impede a sua coisificação e se materializa através da capacidade de 

autodeterminação que os indivíduos possuem por meio da razio. Isso ocorre porque 

os seres humanos têm, na manifestação da sua vontade, o poder de determinar suas 

ag6es, de acordo com a ideia de cumprimento de certas leis que adotam, sendo essa 

característica exclusiva dos seres racionais. 

Para Jurgen Habermas, no entanto, a dignidade humana não é uma propriedade inata 

ou biológica dos indivíduos, como a inteligência ou a cor dos olhos, as quais eles 
possuem por natureza, mas ela consiste em uma espécie de inviolabilidade que assume 

significado somente nas relações interpessoais de mútuo respeito, decorrente da 

igualdade de direitos presentes nas relag6es entre as pessoas.  

 

Este princípio é considerado como o superprincípio, princípio máximo, ou princípio dos 

princípios, pois eleva o ser humano ao ápice da proteção estatal. O repensar da 

patrimonialização é inerente a esse princípio, pois os valores dos direitos humanos como a vida, 

liberdade, bem estar social, se superam, e muito aos valores patrimoniais. De acordo com 
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Tartuce (2019, p.29), a maior ingerência ou atuação deste princípio se dá no Direito de Família. 

Ressalta que o comentado princípio tem difícil concretização, pois é uma cláusula geral, com 

conceito legal indeterminado e várias interpretações. 

Em concordância, o Madaleno (2018, p. 95) fala do princípio da dignidade humana que 

consta no texto Constitucional. “Quando cuida do Direito de Família, a Carta Federal consigna 

no artigo 226, § 7º, que o planejamento familiar está assentado no princípio da dignidade da 

pessoa humana e da paternidade responsável”. 

Em seu artigo científico publicado em periódico, cujo tema é “Algumas Reflexões acerca 

da Evolução, Crise e Constitucionalidade da Família”, a professora Beatriz Braganholo (2004, 

p. 67) diz que o Direito Constitucional é responsável por regular as relações humanas que 

outrora eram ditas privadas e positivadas no Direito Civil. “Seus interesses individuais são 

correspondentes a necessidades fundamentais do homem, tendo o dever de propiciar meios que 

levem a viver e relacionar de uma forma mais solidária, com respeito pelo outro”. 

A jurista Maria Berenice Dias (2016, p. 48) faz um comentário sobre este princípio, 

afirmando que ele é um princípio fundante do Estado Democrático de Direito, e que consta 

exatamente logo no primeiro artigo do Texto Maior. O constituinte originário consagrou a 

dignidade da pessoa humana como “valor nuclear da ordem constitucional”, sendo que sua 

essência é difícil de traduzir em meras palavras, tendo uma incidência infinita nas relações. 

O jurista Ingo Wolfgang Sarlet (2012, p. 24) conceitua o princípio da dignidade da pessoa 

humana como: 

 

o reduto intangível de cada indivíduo e, neste sentido, a última fronteira contra 

quaisquer ingerências externas. Tal não significa, contudo, a impossibilidade de que 

se estabeleçam restrições aos direitos e garantias fundamentais, mas que as restrições 

efetivadas não ultrapassem o limite intangível imposto pela dignidade da pessoa 

humana. 

 

Ora, qual seria o instrumento mais eficaz, para a defesa da dignidade humana, tão exaltada 

na Constituição Federal? Respondemos a esta questão, afirmando que tutelar o Direito de 

Família, com enfoque constitucional, é o meio pertinente para se desenvolver o indivíduo em 

todas as suas particularidades. Renegar qualquer reconhecimento, de qualquer entidade 

familiar, viola e fere o princípio da dignidade humana. 

1.2.2 Princípio da Igualdade Familiar 

 

O princípio da igualdade está claramente transcrito no caput do artigo 5º da Constituição 

Federal de 1988, sendo que essa igualdade deve ser buscada na forma material, e não formal. 
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Para se alcançar tal objetivo, se deve acabar com a discriminação daquilo que é considerado 

diferente para a maioria 

O princípio da liberdade ou da não intervenção preconiza que o estado ou particular não 

devem interferir na esfera privada do indivíduo. Nas palavras de Elisângela Padilha (2015, p. 

176) cada indivíduo tem a capacidade de decidir com quem irá se relacionar, sendo esta 

faculdade de atuação meramente privada. O Estado deve sair do caminho de interferência, 

quanto o assunto é casamento, e deve exercer apenas o papel de garantidos para que as pessoas 

possam conduzir suas vidas como acharem melhor. As questões existenciais, afetivas, sexuais, 

ou seja, que dizem a respeito de suas personalidades, devem ser garantidas pelo Estado, mesmo 

que estejam dissonantes quanto à maioria. 

Na Constituição federal de 1988 vemos a família como base da sociedade, e que ela recebe 

proteção estatal. Ocorre, que o vocábulo “família” tem uma interpretação mais ampla, 

abrangendo todos os enlaces possíveis, e ainda inimagináveis. Sabemos que existem famílias 

monoparentais, pluriparentais, homoafetivas, monogâmicas, poligâmicas, socioafetivas e 

recompostas.  

Engessar o conceito de família, atrelado ao patriarcado, à religião, é o mesmo que não 

reconhecer a evolução histórica e sociológica da humanidade. Vivemos em uma sociedade 

plural e por dedução, a família também é plural. 

As pessoas podem livremente escolher a forma de vida que deseja. A liberdade em 

escolher com quem e como viver é um direito inato à pessoa humana. O estado não deve impor 

limites à criatividade humana, nem tornar estático a convivência social. Como bem assevera 

Bauman, vivemos em um mundo de relacionamentos líquidos, onde tudo pode mudar em 

instantes. As relações humanas, sejam sociais, econômicas, afetuosas, estão em constante 

mutação, sendo interessante a exposição da Professora Elisângela Padilha (2015, p. 179): 

 

E indiscutível que o Legislativo não consegue prever ou acompanhar todas as 

necessidades humanas, haja vista que estas são inúmeras e não obstante se 

transformarn com o decorrer do tempo, igualmente adquirem contornos variados 

conforme o caso concreto. Por outro, a partir da constatação e reconhecimento dessas 

novas modalidades de família, o Direito não poderá negar os seus efeitos jurídicos, 

mas tio somente criar instrumentos jurídicos hábeis para possibilitar o exercício dessas 

práticas em que o desejo se manifesta. 

 

O princípio da igualdade familiar teve sua insurgência com o texto constitucional de 1988. 

Com a isonomia formal, consagrada constitucionalmente, os membros familiares perderam as 

posições hierárquicas de poder, embora a isonomia material ainda seja uma conquista a ser 
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alcançada entre alguns membros da sociedade, ainda conservadores. O caráter patriarcal ainda 

resiste no consciente dos mais idosos e dos conservadores. 

O Direito de Família contemporâneo é produto de uma revolução advinda com a 

Constituição Federal de 1988, pois esta retirou o caráter autoritário e da prevalência da função 

masculina. O Direito de Família, constitucionalizado em 1988, impõe aos cidadãos um modelo 

único de moral familiar, por mais paradoxal que pareça ao atual sistema plural de formação do 

núcleo familiar. (MADALENO, p. 96).   

A professora Beatriz Branganholo (2004, p. 58), afirma em concordância com o Professor 

Madaleno, quando diz: “Cabe, no entanto, verificar se esse discurso legal sobre a família já faz 

parte das concepções da maioria dos operadores jurídicos e dos especialistas de outras ciências, 

ou se existe, ainda, o desafio da mudança, haja vista a permanência de paradigmas que cercam 

as entidades familiares”. 

Este princípio da igualdade pode ser desmembrado, também, em três outros 

subprincípios, que são: princípio da igualdade entre filhos; princípio da igualdade entre 

cônjuges e companheiros; princípio da igualdade na chefia familiar, segundo definição de 

Flávio Tartuce (2019, p. 42). 

Embora seja uma subdivisão, sua essência é a mesma para todos, preconizando a não 

hierarquia familiar, pois o que a Constituição preza é a isonomia de pessoas, e não 

especificamente a isonomia de entes familiares. No Estado Democrático de Direito, não há 

espaços para diferenciação subjetiva dos seres humanos. 

 

1.2.3 Princípio da Autonomia da Vontade 

 

No Direito de Família sempre houve intervenção estatal quanto à regulamentação da 

célula familiar, não deixando espaço para criações humanas, de um modo alternativo de vida. 

Esse tolhimento das liberdades se justifica simplesmente para preservar modelo conceitual e 

conservador da família patriarcalizada, intimamente ligada com os meios de produção 

capitalista.  

Nos dizeres do Professor Madaleno (2018, p. 137), “o Código Civil de 2002 reviu seus 

conceitos e institutos para a despatrimonialização das relações familiares, passando a valorizar 

o indivíduo e suas conexões jurídicas”. Continua dizendo que houve um afrouxamento das 

“amarras” que intensificavam o predomínio das normas de aplicação imperativa que continham 

no Código Civil de 1916, como por exemplo, a proibição de alteração incidental do regime de 

bens conjugal, sendo que atualmente é permitido, mesmo com fiscalização judicial. 
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Ora, é de conhecimento explícito, que houve uma evolução exponencial, principalmente 

no final da década de 70, no instituo privado da família. O grande marco inicial fora a 

legalização do divórcio, com a consequente insurgência da família recomposta e família 

monoparental, embora ainda timidamente, naquele período. 

Sabemos que o costume não revoga lei, mas é apto e tem força para a criação desta (lei). 

Com os avanços sociais, principalmente com a uniformização dos comportamentos, e com 

ajuda dos meios de comunicação de massa, como o rádio e a TV, as sociedades conseguiram 

enxergar um prisma em que a pessoa humana tem a liberdade de viver tal como optou para si. 

 

1.2.4 Princípio da Liberdade ou princípio da Não Intervenção 

 

O estudo das ciências humanas, psicologia, sociologia, filosofia e história trouxe ao ser 

humano a visão de sua subjetividade, que antes não era apreciada. A liberdade no sentido amplo, 

tornou-se um bem supremo e de valor inquestionável, perante os conceitos ortodoxos já 

superados, e nas palavras do Professor Daniel Sarmento (2005, p. 188): 

 

Esse princípio tem como matriz a concepção do ser humano como agente moral, 

dotado de razão, capaz de decidir o que é bom ou ruim para si, e que deve ter a 

liberdade para guiar-se de acordo com estas escolhas, desde que elas não perturbem 

os direitos de terceiros nem violem outros valores relevantes para a comunidade. 

 

O próprio Código Civil diz em seu artigo 1.513 que “é defeso a qualquer pessoa de direito 

público ou direito privado interferir na comunhão de vida instituída pela família”. 

Nos ensinamentos de Flávio Tartuce (2019, p. 50), devemos ter cuidado com a 

interpretação deste artigo, pois realmente o Estado ou qualquer ente privado não pode intervir 

coativamente nas relações familiares, mas o Estado poderá fazer uso de políticas públicas para 

o incentivo de controle de natalidade e planejamento familiar. Não seria intervenção, e sim 

educação aos menos hipossuficientes. 

O citado princípio também pode ser chamado de princípio do livre arbítrio, conforme 

ensinamentos do professor Madaleno (2018, p. 139), afirmando que este princípio “se faz muito 

presente no âmbito familiar, pela liberdade de escolha na constituição de uma unidade familiar, 

entre o casamento e a união estável, vetada a intervenção de pessoa pública ou privada (CC, 

art. 1.513); 

Conforme a Professora Berenice (2016, p. 49), “Todos têm a liberdade de escolher o seu 

par ou pares, seja do sexo que for, bem como o tipo de entidade que quiser para constituir sua 
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família. A isonomia de tratamento jurídico permite que se considerem iguais, homem e mulher, 

em relação ao papel que desempenham na sociedade conjugal”. 

Esta questão estritamente privada, onde a mão do Estado não deve ser colocada, ainda 

sofre ataques desta ala, mesmo após numerosos avanços tanto tecnológicos, quanto sociais e 

humanistas, que passamos. “Parte-se da premissa de que as pessoas possuem a capacidade de 

decidirem pelas diferentes formas de convivência, segundo estilos de vida e práticas diferentes, 

na busca da satisfação pessoal e da felicidade, e não cabe ao Estado intervir de modo tio intenso 

na esfera da privacidade familiar”. (PADILHA, 2015, p. 168). Conforme os Professores Pablo 

Stolze e Rodolfo Pamplona (2020, p. 1764): 

 

Não cabe, portanto, ao Estado, intervir na estrutura familiar da mesma maneira como 

(justificada e compreensivelmente) interfere nas relações contratuais: o âmbito de 

dirigismo estatal, aqui, encontra contenção no próprio princípio da afetividade, 
negador desse tipo de agressão estatal. 

 

Ou seja, o Estado não deve criar, negar, ou interferir na vida íntima das pessoas, somente 

nos casos de grave ameaça ou perigo às crianças e adolescentes, seja por ação ou omissão dos 

pais, o que consagra o princípio do melhor interesse da criança. 

 

1.2.5 Princípio da Afetividade 

 

Embora não esteja presente em nenhum texto de lei, o afeto é um fundamento das relações 

humanas. É ele que dá sentido e dignidade à existência humana, conforme salienta professor 

Madaleno (2018, p. 144). 

É o afeto que torna possível as relações não consanguíneas, as relações derivadas como 

casamento, adoção, adoção socioafetiva e multiparental. A respeitável juspsicanalista Giselle 

Câmara Groeninga (2006, p. 448) mostra que “O amor é condição para entender o outro e a si, 

respeitar a dignidade, e desenvolver uma personalidade saudável”.  

Com relação ao papel dado à afetividade a professora Goreninga (2008, p. 28) afirma: 

 

O papel dado à subjetividade e à afetividade tem sido crescente no Direito de Família, 

que não mais pode excluir de suas considerações a qualidade dos vínculos existentes 

entre os membros de uma família, de forma que possa buscar a necessária objetividade 

na subjetividade inerente às relações. Cada vez mais se dá importância ao afeto nas 

considerações das relações familiares; aliás, um outro princípio do Direito de Família 
é o da afetividade. 

Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona (2020, p. 1748) afirmam que é em decorrência deste 

princípio que se chega à conclusão de que o Direito Constitucional de Família brasileiro enxerga 
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além dos três institutos mais conhecidos, que são: casamento, união estável e 

monoparentalidade. Foi possível, através deste princípio, reconhecer as uniões homoafetivas, e 

será possível reconhecer também as uniões poliafetivas. “Daí, inclusive, a opção pela expressão 

‘união homoafetiva’, preferida pela maioria dos autores modernos, e não ‘união homossexual’, 

pois as pessoas que formam esse núcleo estão jungidas pelo afeto, e não apenas pela 

sexualidade”. 

Maria Berenice Dias (2016, p. 58) também fala assertivamente sobre tal princípio, 

ensinando que o termo affectio societatis, que é utilizado no direito empresarial, também pode 

ser usado quanto às famílias, pois a afeição pode formar uma nova sociedade, que é a família. 

O tema sobre o afeto será estudado de forma mais profunda nos capítulos subsequentes. 

 

1.3 Principais tipos de Família 

 

De acordo com o Professor Ralf Madaleno (2018, p. 39), quando o Código Civil de 2002 

fora aprovado, muitos juristas criticaram o texto civilista com relação ao tratamento dado ao 

Direito de Família, visto que a norma já nascia ultrapassada, pois não acompanhara o progresso 

social, conforme o pensamento do professor Caio Mário da Silva Pereira.  

Citando também o jurista Francisco José Cahali, Madaleno (2018, p. 39) diz que muitas 

das disposições do Código Civil eram apenas reprodução de legislação precedente, ou a simples 

confirmação de regras já existentes, sendo que apenas escrita de outra forma. 

Discordando do Professor Miguel Reale, Madaleno afirma que realmente o Código 

começou desatualizado, visto que demorou 26 anos tramitando no Congresso brasileiro, até sua 

final aprovação.  

Bem, esse lapso temporal é muito alto, se levarmos em conta as transformações sociais 

que podem e que realmente ocorreram durante esse período. Transformações essa que afetaram 

a estrutura familiar, onde os conceitos de ética e moral foram revistos, pois eram bastante 

influenciados pela doutrina católica, e pelo patrimonialismo. 

 

Tendo como marco inicial a Carta Federal de 1988, o Direito de Família passou a ser 

balizado pela ótica exclusiva dos valores maiores da dignidade e da realização da 

pessoa humana, sem desconsiderar os notáveis avanços da ciência, permitindo a 

pesquisa certeira da identidade genética para investigação da paternidade ou da 

maternidade. (MADALENO, 2018, p.40). 

 

Conforme o Professor Madaleno, citando o Professor Caio Mário, seria muito melhor e 

mais fácil reformar partes do Código Civil de 1916, ao invés de fazer um novo código. Isso, se 
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justificaria pela demora na aprovação do projeto original, que teve um processo de 26 anos, até 

sua aprovação. 

Mesmo com o Novo Código Civil de 2002, muitas situações práticas da vida 

contemporânea ficaram sem amparo, pela falta de modernidade e coerência com as mudanças 

sociais. Diante de tal situação, por falta de uma visão futurista, a Constituição Federal de 1988, 

além de ser a fonte primordial de todo ordenamento jurídico, tornou-se a inspiração da maior 

parte dos juristas modernos, para a solução de situações não previstas da codificação civil. 

Rolf Madaleno (2018, p. 42) expõe acerca da primeira grande revolução que ocorreu no 

Direito de Família pátrio, com o advento da Constituição Federal. Essa revolução ocorreu em 

três eixos: “a) o da família plural, com várias formas de constituição (casamento, união estável 

e a monoparentalidade familiar); b) a igualdade no enfoque jurídico da filiação, antes eivada de 

preconceitos; e c) a consagração do princípio da igualdade entre homens e mulheres”. 

Foi através da interpretação à luz constitucional, que se pôde reconhecer as famílias 

monoparentais, anaparentais, homoafetivas, as uniões estáveis, e no futuro, reconhecer as 

famílias poliafetivas. Conforme o Professor Caio Mário (2017, p. 66), houve várias “inovações 

constitucionais”, destacando-se o fim da desigualdade dos filhos, o reconhecimento dos filhos 

oriundos de relações extraconjugais, a reforma do pátrio poder e a colocação dos filhos em 

família substituta. Importante frisar que o pátrio poder hoje é chamado de poder familiar. 

A família recebe a proteção estatal, conforme a Constituição Federal, em seu artigo 226, 

e em um Estado Democrático de Direito, o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser 

respeitado, não podendo tal princípio ser taxado, discriminado ou restringido, conforme o 

Professor Madaleno (2018, p. 43). A ideia de família patriarcal, começou a ser desconstruída, 

e aquela noção obsoleta ficou para trás. 

 

1.3.1 Família Matrimonial 

 

A família matrimonial é aquela formada pela união de um homem e uma mulher, através 

de um rito religioso, e chancelado pelo Estado, com objetivo de procriar e constituir patrimônio. 

Durante muito tempo, qualquer figura que não estivesse associada a esse modelo, era tida como 

espúria ou ilegítima, e sofria a discriminação social. 

 

Para triunfo do casamento era importante o princípio da monogamia, que não tem 

texto expresso no ordenamento jurídico brasileiro, mas surgiu no período de transição 

entre a fase média e a fase superior da barbárie, baseado na predominância do homem 

e na certeza da paternidade de seus filhos, assim conferindo maior solidez aos laços 

conjugais, embora ao homem sempre fosse tolerado o direito à infidelidade, de sorte 



         36 

que ao morrer o homem teria a certeza de estar transmitindo sua riqueza e por herança 

aos seus filhos, e não aos filhos de qualquer outro. (MADALENO, p. 46). 

 

Como a união era indissolúvel, por questão de doutrina da Igreja Católica, a monogamia 

era a prática tida como correta, e o sexo era tolerado apenas como forma de procriação. Os 

filhos advindos de outras relações eram terminantemente excluídos da legitimidade, e sofriam 

discriminações sociais. 

 

2.2 Família Informal 

 

Esse modelo familiar era o qual não se encaixava e não seguia os ditames sociais quanto 

à família matrimonial. Normalmente, eram famílias recompostas, mas que não tinham a 

cobertura jurídica, visto que não havia divórcio. Era o denominado concubinato, que com o 

advento da Constituição de 1988, passou a ser reconhecido como união estável. Certo é que o 

legislador originário não tratou de apagar a ideia negativa e os preconceitos que as relações 

informais sofriam, embora sejam socialmente aceitas atualmente. Mesmo assim, a preferência 

pelo matrimônio formal ainda permanece, conforme Rolf Madaleno (2018, p. 47). 

Certo é que família informal não mais existe em nossa sociedade, visto o reconhecimento 

constitucional das uniões estáveis, das uniões homoafetivas, com ou sem a adoção dos contratos 

de uniões estáveis lavradas em cartórios. 

 

2.3 Família Monoparental 

 

Este modelo familiar consiste na convivência e responsabilidade de um(a) genitor(a) 

perante os filhos. Pode ser consequência de uma viuvez, divórcio, fim de união estável, adoção, 

ou proveniente de mãe solteira. Obviamente, também é família monoparental quando o pai 

exerce a função parental exclusiva, sem a presença da mãe. 

 

A Constituição Federal albergou a família monoparental no § 4° do artigo 226, mas 

nada foi reservado na legislação infraconstitucional com vistas à regulamentação dos 

direitos e obrigações decorrentes dos vínculos monoparentais, não obstante os 

principais efeitos jurídicos já tenham previsão legal por resultarem das consequências 

práticas da viuvez, separação ou ausência de convivência dos pais, e de suas 

responsabilidades legais provenientes do poder familiar, próprio do vínculo de 

filiação. (MADALENO, 2018, p. 48). 

 

O Professor Silvio de Salva Venosa (2017, p. 24) assim a define: “A família 

monoparental, referida na Constituição (art. 226, § 4º), é aquela na qual um progenitor vive 
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sem a presença do outro na convivência e criação dos filhos. Esse núcleo geralmente é formado 

pela mãe, mas não é estranho que seja conduzido pelo pai”.  

Até recentemente, no final da década de 1970, esse tipo de núcleo familiar era totalmente 

repudiado pela sociedade, onde mães solteiras, eram vistas como mulheres promíscuas, fúteis 

e fáceis. Fato social herdado do patriarcalismo machista e patrimonialista, com fortes 

influências religiosas. 

 

2.4 Família Anaparental 

 

Família anaparental é aquela em que há laços de afetividade, ausentes as relações sexuais 

e caracterizada também pela ausência de um ascendente. É caso típico da família composta 

somente por irmãos, onde os pais não estão presentes. Também é possível a existência de 

família anaparental, onde não haja laços consanguíneos ou adotivos, sendo indispensável a 

ausência de relações sexuais, caso contrário, configuraria uma união estável, ou família 

poliafetiva. 

 

2.5 Família Reconstituída 

 

Não há mais razão em se falar em um modelo único de instituição familiar, pois o 

pluralismo é o resultado das dinâmicas dos relacionamentos sociais.  

A família reconstituída é o resultado do fim de um casamento, e recomeço de outra 

família, também chamada de família mosaica, ou pluriparental. Não necessariamente, haverá 

novas núpcias, ou constituição de união estável, sendo perfeitamente possível o advento de uma 

família monoparental. 

Quando há um novo relacionamento (casamento ou união estável), os filhos provenientes 

de relacionamentos anteriores passam a integrar um só corpo social, podendo ou não coabitar 

no mesmo lar. 

Dessa relação pode advir a socioafetividade e a multiparentalidade, onde os padrastos e 

madrastas passam a adotar os(as) enteados(as), e tornarem-se pais/mães legitimados. 

Obviamente que a afetividade deve estar presente para o reconhecimento jurídico da prole do 

consorte. 

 

Com a disseminação dos divórcios e até mesmo das dissoluções das inúmeras uniões 

estáveis vão surgindo as figuras dos padrastos e das madrastas, dos enteados e das 

enteadas, e que ocupam os papéis domésticos dos pais e mães, dos filhos e das filhas 
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e dos meio-irmãos que são afastados de uma convivência familiar e que passam a 

integrar uma nova relação familiar proveniente dos vínculos que se formam entre um 

dos membros do casal e os filhos do outro, pois, como explica Waldyr Grisard Filho, 

são essas pessoas que constituem o eixo central das famílias reconstituídas. 

(MADALENO, 2018, p. 50). 

 

A novidade jurídica no caso das famílias recompostas, é a possibilidade de a criança 

possuir dois pais e/ou duas mães, devidamente registradas na certidão de nascimento, 

caracterizando a multiparentalidade. Tal situação era inimaginável até o começo dos anos 2000, 

ou seja, bem recente. 

O Direito brasileiro não previu essa modalidade de formação familiar, sendo que no 

Código Civil há omissão quanto à responsabilidade do padrasto e madrasta. “Ao contrário do 

Brasil, o Direito alemão, por exemplo, reconhece um direito de codecisão na guarda unilateral 

do padrasto ou da madrasta, nas questões relativas à vida diária do enteado ou da enteada, 

adquirindo uma espécie de custódia limitada (kleines Sorgerrecht)”. (MADALENO, 2018, 

p.51). 

 

2.6 Família Paralela 

 

O conceito prático de família paralela pode ser dado como a união de uma pessoa já 

casada, com outra pessoa fora do casamento. Diferenciamos do conceito família simultânea, 

pois nesta há uma ciência por parte de todos os envolvidos, enquanto na família paralela, o 

cônjuge formal não sabe da existência de outra família que seu consorte constituiu, sendo 

caracterizado pela má-fé do cônjuge adulterino. 

Ocorre, que doutrinariamente, a maioria dos juristas não conceituam família paralela e 

família simultânea como sinônimos. Na ótica mais conservadora, família paralela seria aquela 

em que há laços afetivos entre os envolvidos, há um relacionamento fixo, duradouro, público, 

mas que não ocorreu o divórcio com os cônjuges passados. Ou seja, uma união estável 

constituída após uma separação de fato, onde não fora formalizada pelo divórcio do casamento 

anterior, é considerada uma família paralela. 

O ordenamento jurídico pátrio adotou expressamente no Código Civil vigente, o sistema 

monogâmico como forma de constituir uma família. “Assim, enquanto um segundo casamento 

para quem já é casado só pode ocorrer se primeiro promover o seu divórcio, para a convalidação 

de uma união estável basta a sua separação de fato ou o divórcio judicial ou extrajudicial da 

relação afetiva anterior” (MADALENO, p. 54). Prossegue o autor dizendo que continua não 
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sendo reconhecia a união estável, enquanto houver um casamento paralelo, ou seja, quando o 

cônjuge não se desvincular da relação anterior, tornando a atuais núpcias como união adulterina. 

Não pode ser considerada união estável, uma família paralela ou simultânea ao 

casamento. Tal forma será considerada como concubinato. O professor Madaleno (2018, p. 55) 

continua: “A união estável é imagem do casamento e só é adotada pelo direito por seu caráter 

publicista, por sua estabilidade e permanência e pela vontade dos conviventes de externarem 

aos olhos da sociedade uma típica entidade familiar, de tradição monogâmica, como aceito no 

consenso da moralidade conjugal brasileira”. Casamentos múltiplos são vedados, como 

proibidos os relacionamentos paralelos, porque não se coaduna com a cultura brasileira uma 

união poligâmica ou poliândrica, a permitir multiplicidade de relações entre pessoas já antes 

comprometidas, vivendo mais de uma união ao mesmo tempo. 

 Com relação à família simultânea, Maria Berenice (2016, p. 76) explica, discordando de 

Rolf Madaleno: “De outro lado, as famílias simultâneas merecem reconhecimento como 

entidade familiar quando ocorre o atendimento recíproco, entre todos os componentes, dos 

deveres impostos pela boa-fé objetiva.” 

Optamos por nos posicionar a favor do reconhecimento das famílias simultâneas e contra 

as famílias paralelas, visto que nas primeiras, a boa-fé se encontra presente, pois todos os 

envolvidos sabem da existência de uns e outros, com aceitação tácita. 

 

2.7 Família Natural 

 

A família natural é aquela caracterizada pelos laços biológicos, sendo que tal conceito 

está caindo em desuso, em virtude da ampliação da socioafetividade e multiparentalidade. O 

conceito biológico de família perde espaço, pois os laços consanguíneos deixaram de ser a única 

forma de constituição da família.  

A família natural abrange também os familiares consanguíneos, como avós, tios, primos, 

tendo estes a prioridade no caso de adoção ou substituição da família, conforme o artigo 25 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

2.8 Família Eudemonista 

 

Conforme o Professor Madaleno (2018, p. 68), “O termo família eudemonista é usado 

para identificar aquele núcleo familiar que busca a felicidade individual e vive um processo de 

emancipação de seus membros”.  
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Ou seja, a família deixou de ser o fim, e tornou-se o meio para a realização pessoal, com 

o desenvolvimento das capacidades físicas, psíquicas, dos envolvidos. O crescimento pessoal 

toma lugar ao crescimento patrimonial, pois a subjetivação da felicidade é não intrínseca ao 

desenvolvimento patrimonial. 

 

2.9 Família Homoafetiva 

 

Este modelo familiar consiste na união de pessoas do mesmo sexo, com o escopo de 

constituir família, sendo tal relação pública e duradoura, tal qual a união estável heteroafetiva. 

 

Embora muitos países reconheçam e admitam as parcerias civis, inclusive o 

casamento entre homossexuais, equiparando seus relacionamentos aos de uma típica 

entidade familiar com integral proteção estatal, estranhamente ainda sobejam 
restrições quanto ao pleno reconhecimento dos efeitos jurídicos das uniões entre 

casais do mesmo sexo, como notadamente esse preconceito podia ainda ser 

visivelmente identificado na adoção de crianças por casais homoafetivos. Ao menos 

desde o advento da Carta Política de 1988, a sociedade brasileira vivencia a 

identificação de uma nova forma de conjugalidade presente há muito tempo em outros 

países e agregada ao Direito brasileiro com o reconhecimento jurisprudencial da 

pluralidade de modelos familiares. (MADALENO, p. 68). 

 

O caminho traçado para o reconhecimento civil deste tipo familiar, foi árduo, visto que o 

preconceito e discriminação dos mais conservadores dificultou tal conquista. 

Foi justamente através do instituto da união estável, que os casais homoafetivos 

conseguiram os primeiros julgados a favor do reconhecimento do enlace. Ocorre que um dos 

elementos da união estável, a publicidade, era difícil de ser comprovada, devido a ocultação 

compulsória de alguns casais, por medo da discriminação e preconceito.  

Madaleno (2018, p. 69) cita a autora Maria Berenice, ao afirmar que é descabida a 

exigência da publicidade nos relacionamentos homoafetivos, pois é “perfeitamente 

compreensível a sua necessidade de discrição, para não sofrerem prejuízos, inclusive de ordem 

profissional”.  

Diante de tantos entraves judiciais, o Supremo Tribunal Federal, através da ADPF nº 312 

e da ADI nº 4.277, no Resp. nº 1.085.646, reconheceu a união homoafetiva como entidade 

familiar legítima, conquistando, assim todos os direitos relativos à união estável. 

Como consequência, o CNJ editou a Resolução nº 175/2013 que dispõe sobre a 

habilitação, celebração de casamento civil, e conversão de união estável em casamento, entre 

pessoas do mesmo sexo, conforme lição do Professor Madaleno (2018, p. 70). Importante 

avanço social adquirido em prol da família, onde a dignidade das pessoas foi restabelecida, com 
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pequena contribuição para o crescimento dos casais homoafetivos, como pessoas e como 

cidadãs.  

 

2.10 Família Poliafetiva 

 

O art. 226 da Constituição Federal, incluindo os seus parágrafos terceiro e quarto, definem 

especificamente o significado jurídico de família no direito brasileiro. Embora existam outras 

definições, oriundas de outras ciências, não podemos nos privar do uso da interdisciplinaridade 

para chegarmos a um conceito que englobe todas as ciências. 

Conforme a Professora Maria Berenice (2016, p. 49), a relação poliafetiva é assegurada 

pela Constituição Federal, como garantias conquistada pelo princípio da liberdade, da 

pluralidade e da solidariedade. 

Nas palavras do professor Alexandre Barbosa da Silva (2016, p. 314), em seu artigo 

publicado em periódico, ele explica que não é o Direito que faz o mundo, e sim as realidades 

fáticas que fizeram o Direito transitar. Faz ainda uma comparação dos divórcios (pecado para 

Igreja), inferioridade da mulher, filiação não biológica, união homoafetiva, que eram 

constantemente massacrados pela sociedade no passado, com as uniões poliafetivas, que 

atualmente são discriminadas. 

O conceito jurídico de união poliafetiva é amplo e não está imune a mutação, como 

sempre ocorreu desde os primórdios da civilização. Todas as mudanças ocorridas levaram 

muito tempo para se evoluir de estágio, e nunca foram pacíficas tais mudanças. Sempre houve 

resistência às mudanças, com discursos e argumentos eruditos, que seduziam os menos 

avisados. 

Assim ocorreu com a legalização do divórcio, com a conquista da equidade entre homens 

e mulheres na Constituição Federal de 1988, incluindo-se o reconhecimento das uniões estáveis 

e o reconhecimento das uniões homoafetivas, embora ainda atualmente, juristas se posicionam 

contra esta última conquista. 

 

Uma das primeiras barreiras a ser superada pelo Direito de Família, na tensão entre 

facticidade e validade e no desafio pela reconstrução de seus institutos, foi a da família 

codificada, que teve que ceder espaços e conviver com outros núcleos familiares 

essencialmente informais, porque despidos das solenidades que revestem o 

casamento, mas que a despeito de sua forma – ou ausência dela – mostraram-se 

marcados pelo compromisso da comunhão de vida, da lealdade e da mútua assistência 

moral e material. Trata-se de um compromisso com a realização da democracia no 
interior da família. (TEIXEIRA; RODRIGUES, 2015, p. 15). 
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Também assim será, nos debates para o reconhecimento das uniões poliafetivas. A 

sociedade ainda repudia qualquer tipo de relacionamento que seja contrário à monogamia, 

embora existam relacionamentos, ainda secretos e que estão à margem da sociedade e da 

proteção jurídica e estatal. 

O princípio da monogamia, o qual é adotado na maioria dos países ocidentais, tem por 

base o controle sexual, especialmente da mulher, cuja prole deve ser somente de um único 

homem, para proteção patrimonial desta família. Esse princípio seria superado no momento da 

defesa da pluralidade das entidades familiares, e da superação do casamento como modelo a ser 

tutelado pelo Estado. 

Conforme o professor Rolf Madaleno (2018, p. 65), foi a partir da Constituição de 1988, 

que a ideologia da família patriarcal começou a ser desconstruída, pois era edificada como 

relação monogâmica, parental, heterossexual e patrimonial, sob a chefia de um marido provedor 

do lar. O afeto era asfixiado, pois este sentimento não possuía nenhuma importância para a 

família do passado, pois o conceito de felicidade era associado ao progresso econômico, 

casamento, geração de filhos. 

Com o reconhecimento da família homoafetiva, reconheceu-se simultaneamente a 

pluralidade familiar, que se estrutura a partir do vínculo afetivo. O texto constitucional trouxe 

à tona, realidades sociais que estavam ocultas aos olhos do senso comum.  

A família monoparental, homoafetiva, anaparental, reconstituída, paralela, eudemonista 

e poliafetiva, passaram a ser reconhecidas, sendo que a última citada ainda está em fase 

embrionária de reconhecimento. 

O primeiro registro da existência de família poliafetiva, se deu em 2012, no interior de 

São Paulo, quando fora lavrada uma escritura pública de formação de um trisal (relacionamento 

a três). 

 

Deste armário saiu pioneiramente este trio de São Paulo, que decidiu oficializar sua 

relação afetiva e enfrentar o dogma da monogamia, consignando a existência de uma 

união afetiva entre um homem e duas mulheres que afirmam viverem em harmônica 

coabitação em uma única moradia, não se confundindo nesse aspecto com uma família 

paralela, na qual um homem, em regra, vive ao mesmo tempo com duas mulheres, 

mas em residências distintas. (MADALENO, 2018, p. 65-66). 

 

Note-se que nesta relação, havia a convivência consentida, o afeto, a boa-fé, e 

principalmente a liberdade entre os envolvidos de aceitar ou não tal relacionamento. Não é o 

caso de poligamia ou de casamento paralelo, e sim um único casamento. 
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Nesse sentido, assim pensa o professor Alexandre Barbosa da Silva (2016, p. 319): 

“Assim se pode afirmar, tendo em vista que a união poliafetiva celebrada no Rio de Janeiro em 

nada contempla a hipótese de bigamia, posto que não há casamento de pessoas casadas. Somado 

a isso, a monogamia não é mais considerada como princípio estruturante do direito de família.” 

O espanto causado na sociedade, e em particular no meio jurídico, é similar ao que 

ocorreu no reconhecimento das uniões homoafetivas, com discursos de reprovação, diante na 

impossibilidade jurídica para tal, pois o ordenamento jurídico não positiva claramente a união 

entre pessoas do mesmo sexo. 

Em pesquisa publicada em periódico, o Professor Alexandre (2016, p. 317) afirma que é 

conhecida a repulsa que alguns ainda sentem quando se fala de poliamor, pois no senso comum 

não é tido como “normal”. Ele faz um comparativo com a mulher “desquitada” que era também 

colocada à margem da sociedade, as vezes pela própria família, por vergonha perante os outros 

membros da sociedade. 

Acrescenta o citado professor acerca da visão sobre as uniões estáveis em passado recente 

(2016, p. 317): “Até bem pouco tempo, na mesma perspectiva, a união estável - entendida, 

naquele momento, como concubinato, do latim "concubus": ir para a cama com outro – era 

considerada como aviltante à moral das famílias matrimonializadas.” 

E completa quanto à união homoafetiva reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal 

(2016, p. 318): 

 

Nem se fale da união homoafetiva, que somente com a histórica e paradigmática 

decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, passou a ser reconhecida 

com os mesmos efeitos de uma união estável. Na oportunidade, 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 C6digo Civil que impeça 

o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. 

 

Conforme o professor Madaleno (2018, p. 66), o relacionamento poliafetivo tem 

inspiração nos valores supremos da dignidade humana e no afeto. Tais princípios estão 

presentes na Constituição Federal, onde promove a pluralidade familiar, a dignidade humana, 

totalmente desnuda da ligação biológica, e voltada ao desenvolvimento econômico da família 

patriarcal.  

Ao contrário do que possa se pensar, esta forma de conjugação familiar é permeada pelas 

características da estabilidade, coabitação (em regra), solidariedade, interdependência 

econômica, liberdade em aderir a esse modelo, boa-fé, em suma, em nada se diferencia do 

modelo familiar tradicional, com exceção apenas do número de consortes. O citado autor 
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conceitua família poliafetiva como um núcleo integrado por mais de duas pessoas, com 

envolvimento afetivo, onde dispensam-se a exigência cultural de exclusividade entre duas 

pessoas. “É o poliamor na busca do justo equilíbrio, que não identifica infiéis quando homens 

e mulheres convivem abertamente relações apaixonadas envolvendo mais de duas pessoas”. 

(MADALENO, 2018, p. 66). 

Não há de se falar em quebra do dever recíproco de fidelidade, pois esse dever já fora 

acordado previamente entre os partícipes do poliamor. O conceito de fidelidade é tão fluido, 

incerto e metafísico, que pode haver relacionamentos totalmente abertos, onde a liberdade 

absoluta de cada membro pode ser acordada. Ainda assim, não podemos falar em infidelidade. 

O princípio da pluralidade familiar consagrado na Constituição Federal de 1988, apenas 

disse que o matrimônio é uma das formas de constituição da família, deixando em aberto 

infinitas possibilidades da existência de outros modelos ainda não existentes. 

De acordo com Maria Berenice (2016, p. 215), “Acabaram os casamentos de fachada, não 

mais se justificando relacionamentos paralelos e furtivos, nascidos do medo da rejeição social. 

Está ocorrendo uma verdadeira democratização dos sentimentos, na qual o respeito mútuo e a 

liberdade individual são preservados”. 

O princípio da monogamia ainda está ordenando a cultura e a conduta humana no mundo 

Ocidental. Para se quebrar esse paradigma, é necessário que as famílias que aderiram a esse 

modo de vida, saiam da escuridão imposta pela mononormatividade, e busquem 

reconhecimento nas esferas jurisdicionais, pois somente é esse poder, atualmente, que pode 

trazer luz à solução desses impasses, diante da falta de legislação a respeito. 

Trazendo à baila, a questão da legalidade estrita, vemos que na Constituição Federal (art. 

226, § 3º) e no Código Civil (art. 1723) vemos as expressões “o homem e a mulher”. Pela 

interpretação gramatical, vemos que juristas conservadores se apoiam nessa premissa para 

defender o casamento e união estável somente entre casais. 

O professor José Fernando Simão (2004, p. 77) expõe a impossibilidade de 

reconhecimento da união poliafetiva, por ferir o princípio da lealdade entre os parceiros: “A 

lealdade como dever decorrente da união estável (art. 1724 do CC) e a fidelidade como dever 

do casamento (art. 1566 do CC) são óbices para o reconhecimento de uniões poligâmicas para 

fins do direito de família”. Passa-se desapercebido pelo excelente autor que lealdade e 

fidelidade são elementos presentes nas relações poliafetivas. O conceito de ambas não é 

absoluto. 

O professor Alexandre Barbosa da Silva (2016, p. 319) cita a opinião da professora 

Regina Beatriz acerca do tema, onde a mesma se posiciona contra: 
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Regina Beatriz Tavares da Silva também discorda da possibilidade de uniões 
poliafetivas escrituradas, sob o argumento - de autoridade - de que se trata de 

"estelionato jurídico", uma vez que: "A escritura lavrada em Tupã de nada servira a 

essas três pessoas. E inútil porque não produz os efeitos almejados, uma vez que a 

Constituição Federal, a Lei Maior do ordenamento jurídico nacional, atribui à união 

estável a natureza monogâmica, formada por um homem ou uma mulher e uma 

segunda pessoa (CF, art. 226, § 3o). 

 

Com entendimento diverso da citada autora, a professora Elisângela Padilha (2015, p. 

178) aduz: “O fato é que as pessoas possuem a capacidade de decidirem pelas diferentes formas 

de convivência, segundo estilos de vida e práticas diferentes, na busca da satisfação pessoal e 

da felicidade, e não cabe ao Estado intervir de modo tio intenso na esfera da privacidade 

familiar”.   

Acompanhando o entendimento a favor do reconhecimento, os Professores Pablo Stolze 

e Rodolfo Pamplona (2020, p. 2001) afirmam: 

 

Assim, podemos concluir que, posto a fidelidade seja consagrada como um valor 

juridicamente tutelado, não se trata de um aspecto comportamental absoluto e 

inalterável pela vontade das partes, havendo espaço para o reconhecimento jurídico 
da união poliafetiva, o que já vem sendo admitido até mesmo extrajudicialmente. 

 

Nos posicionamos a favor do reconhecimento dessa entidade familiar, que por hora, só 

poderá ser auferida por via judicial, ante à negativa do Poder Legislativo em editar leis que 

reconheçam tal modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A FAMÍLIA PÓS-MODERNA 

 

A família sempre teve olhar cuidadoso oriundo da sociedade. Além de um simples 

agrupamento humano, ela correspondia a uma adaptação dos interesses sócio econômicos. Com 
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o surgimento do patriarcado, ela (família) se tornou um meio de proteção e manutenção do 

patrimônio conquistado.  

Na sociedade pós-moderna pode-se ver uma mudança no comportamento geral da 

sociedade, com a inversão polar do conceito de vida pública e privada, devido ao grande 

fomento do mercado de trabalho, relações de consumo, estímulo à realização dos desejos 

pessoais, com a consequente mudança nas relações familiares, na estrutura familiar, tornando-

se um núcleo fluido e simbiótico, onde novos tipos de relacionamentos apareceram, novas 

formações familiares, onde o conceito jurídico, social e psicológico de família está sempre em 

movimento dinâmico de mutação, em contraposição ao conceito religioso de família, que 

mantém-se estático e resistente ao tempo.  

As tradições religiosas, principalmente a cristã e a judaica, sempre pregaram o caráter 

sagrado da formação familiar, como base da sociedade e sob o manto dos preceitos divinos. A 

sociedade patriarcal era defendida pelos sacerdotes, onde a esposa deveria obedecer ao marido, 

e cuidar dos afazeres domésticos, caracterizado isto por uma submissão inquestionável de culto 

e obediência ao provedor familiar. Assim descreve a Professora Boechat (2016, p. 140): 

 

No âmbito do sistema jurídico grego e também do romano, a família se constituía sob 

imperativa influência da religião, que ditava as regras de comportamento civis e 

sociais. A ênfase da dinâmica familiar era centrada no sentido da manutenção do fogo 

sagrado e o culto aos antepassados – que eram os deuses que as famílias instituíam 

para si, consoante Coulanges (2003). As mulheres não eram aptas à realização de 

negócios jurídicos nem detinham autonomia para decidir sobre seu destino. 

 

O sexo era visto pela Igreja Católica, e ainda é, como um ato impuro, cujo objetivo era 

apenas perpetuar a espécie humana. Os desejos libidinosos deveriam ser suprimidos, pois era 

uma forma de tentação do mal, para a prática do pecado. Os nubentes deveriam contrair 

matrimônio sem nenhuma mácula carnal, pois assim era a vontade divina.  

A repressão sexual era a ordem do dia pregada pelas igrejas, especialmente com relação 

às mulheres, pois estas deveriam estar puras e dignas de receber as bençãos celestes no 

momento do matrimônio. O adultério era visto, e ainda é, como pecado mortal, passível de 

condenação eterna, e condenação social perante a comunidade, sendo motivo de vergonha 

diante de todos. Acompanhando o pensamento da autora citada (2016, p. 141): 

 

Com o advento do Cristianismo, as uniões livres passaram a ser censuradas; o 

casamento foi concebido como sacramento e cercado de várias solenidades perante 

autoridades eclesiásticas. Na Idade Média, a Igreja desempenhou importante papel, 

impondo aos fiéis vários dogmas. No curso da História o homem continua rumo à 

construção das relações cada vez mais privadas ou mesmo individuais, assumindo a 

monogamia um papel de impulso social em benefício da prole, consolidando o poder 
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paterno, segundo Venosa (2007). A partir da aquisição de bens, começa-se a formar 

patrimônio, e a preocupação com a transmissão desses bens à prole impõe a 

necessidade de se ter certeza a respeito da filiação, fortalecendo-se a família patriarcal. 

Farias e Rosenvald (2015) asseveram que no Brasil-colônia desenvolveu-se um 

conceito de família como unidade produtiva, influenciada pelos valores daquela 

sociedade agrícola, de modelo patriarcal, hierarquizada e patrimonialista. A rigidez e 

estrutura familiar não permitia o reconhecimento de outras formas de famílias 

alternativas. O padrão imposto reinava desde os primórdios, até recentemente com o 

pós guerra, e com o advento da Constituição Federal de 1988, no caso do Brasil.  

 

Neste momento, passou-se a ter uma importância maior com bem estar do indivíduo, com 

a dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade, conforme estudo da autora Elisângela 

Padilha (2015, p. 168).  

Afirma ainda, em seu estudo, que a família tradicional começou a se desconstruir, pois as 

relações pessoais começaram a se alargar, dando espaço à novas combinações e arranjos 

familiares. A formalidade, hierarquia que reinava nos lares, deu lugar ao afeto, respeito e 

solidariedade. “Vale dizer, a família tornou-se dinâmica, flexível e não sacralizada.” 

(PADILHA, 2015, p. 168). 

Embora tecnicamente a família tenha passado por transformações, ainda podemos ver, 

em alguns setores da sociedade, o discurso retrógrado, patriarcal, conservador e religioso em 

defesa da família arcaica.  

Com a pós-modernidade, que se deu principalmente com o pós-guerra, a recombinação 

das famílias se dá de maneira mais natural, onde novos arranjos surgem. A família tornou-se 

endemonista, sendo meio suficiente para a autorrealização individual, que culmina com a 

felicidade. 

A família passa apresentar características que ultrapassam o simples agrupamento 

humano. As legislações de diversas nações passam a reconhecer agrupamentos e formas de 

combinações, outrora nunca imaginadas. Elisângela Padilha (2015, p. 169) afirma que a família 

casamentaria (tradicional) passou a coexistir simultaneamente com outras modalidades de 

família, cuja lista é extensa. 

O Professor Cristiano Chaves de Farias (2011, p. 02), nos mostra um esboço histórico 

em seu artigo científico intitulado “A Família da Pós-Modernidade: Em busca da Dignidade 

Perdida da Pessoa Humana”, onde diz: 

 
É inegável que a multiplicidade e variedade de fatores (de diversas matizes) não 

permitem fixar um modelo familiar uniforme, sendo mister compreender a família de 

acordo com os movimentos que constituem as relações sociais ao longo do tempo. 

Como bem percebeu a historiadora francesa Michelle Perrot, "a história da família é 

longa, não linear, feita de rupturas sucessivas", deixando antever a variabilidade 

histórica da feição da família, adaptando-se às necessidades sociais prementes de cada 

tempo. 
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 Podemos ver nitidamente, conforme o já citado autor, que a família nada mais era que 

uma unidade de produção capitalista, grosso modo, pois a construção do patrimônio somente 

seria possível, com a formação da família patriarcal. 

 Este molde de denominado de “célula da sociedade” é a representação micro do 

esquema de produção de bens. As religiões usaram este modelo para representar a família 

conforme os preceitos divinos. A “moral e os bons costumes” tornaram-se lemas a serem 

ditados, como forma de perpetuar o controle sobre a sociedade, e manter o sistema de produção 

vigente. 

De acordo com artigo A Família da Pós-modernidade: em busca da dignidade perdida da 

pessoa humana, de autoria do Professor Cristiano Chaves de Farias (2004, p. 56), é inequívoco 

que a família é o agrupamento humano mais antigo na história, e deve ser compreendida numa 

espécie de “paleontologia social”. 

É na família que o ser é moldado desde seu nascimento, e é através dela (família) que o 

indivíduo se molda, em busca de suas potencialidades, para interagir com outros seres, em busca 

de sua realização pessoal. 

O ser humano é dotado de capacidade de escolhas, desde as atividades profissionais, até 

as escolhas afetivas, sendo que a família é o marco histórico que o levará desde o nascimento 

até a morte. Conforme o autor, “o homem nasce para ser feliz” (FARIAS, 2004, p. 56). 

Acrescenta que a família é impossível de ser compreendida, pois é um fenômeno humano em 

que se funda a sociedade. Somente a interdisciplinaridade poderá decifrá-la, pois é 

multifacetada e globalizada. 

Não é privilégio de apenas uma ciência, estudar, conceituar e pesquisar o simbolismo, o 

hermetismo do que seja uma família. Por esta razão a interdisciplinaridade deve ser buscada, 

pois não somente o direito, a sociologia, a teologia, a filosofia ou psicologia poderão conceituar 

tal instituto, e aprofundar suas pesquisas neste complexo sistema. “É inegável que a 

multiplicidade e variedade de fatores (de diversas matizes) não permitem fixar um modelo 

familiar uniforme, sendo mister compreender a família de acordo com os movimentos que 

constituem as relações sociais ao longo do tempo”. (FARIAS, 2004, p. 56). 

A família tal como a conhecemos, sob a égide do matrimônio religioso, teve seu 

fundamento original na sociedade patriarcal, onde havia hierarquia e transpessoalidade. A 

felicidade individual era suprimida em nome de um bem maior, o casamento. 

Tal agrupamento familiar era na realidade uma unidade de produção capitalista, sendo 

que as pessoas se uniam em matrimônio, justamente para formar e manter um patrimônio, para 
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ser transmitido posteriormente aos herdeiros. Se a família se dissolvesse, essa desagregação 

seria a própria desagregação da sociedade. Podemos concluir que não há nada de sagrado no 

instituto familiar tradicional. “Os novos valores que inspiram a sociedade contemporânea 

sobrepujam e rompem, definitivamente, com a concepção tradicional de família. A arquitetura 

da sociedade moderna impõe um modelo familiar descentralizado, democrático, igualitário e 

desmatrimonializado”. (FARIAS, 2004, p. 57). 

Assim como o avanço do homem, com suas conquistas, desenvolvimento científico e 

evolução social, foram capazes de transformar o seu mundo com a luz do conhecimento, não 

seria coerente a sociedade ficar estacionada na linha do tempo, presa a valores ultrapassados e 

retrógrados. 

A família como meio, e não como fim, representa a realidade contemporânea, onde o 

afeto se sobrepõe aos interesses econômicos, e ultrapassa os limites biológicos. Essa realidade 

é expressa na mudança da sexualidade, do casamento e nas diversas formas de expressão da 

afetividade. 

Desse evidente avanço tecnológico e científico decorrem, naturalmente, alterações nas 

concepções jurídico-sociais vigentes no sistema. Vê-se, desse modo, uma passagem 

aberta para uma outra dimensão, na qual a família deve ser um elemento de garantia 
do homem na força de sua propulsão ao futuro. (FARIAS, 2004, p.58). 

 

É importante que o Estado acompanhe esse desenrolar histórico, moldando sua legislação 

à pós-modernidade, reconhecendo as unidades familiares, que outrora não existiam, ou que 

existiam à margem da sociedade. A hierarquia familiar, antes positivada na codificação civil 

revogada, deixou de existir, sendo que a família também deixou de ser uma unidade de 

produção, transmutando-se em uma unidade voltada para o desenvolvimento individual, 

fundada nas bases do afeto, igualdade, liberdade e respeito. 

O instituto do casamento é deixado de lado, a certo ponto, na medida em que a felicidade 

pessoal não está mais diretamente ligada a este evento. Excetuando-se a proteção jurídica que 

o matrimônio proporciona, este não é em si, o fim a que todo ser humano almeja.  

É apenas um meio de se alcançar a felicidade, mas que, também não é uma garantia de 

que tal felicidade ocorra, visto que há relacionamentos que não são necessariamente baseados 

no afeto. “Abandona-se o casamento como ponto referencial necessário, para buscar a proteção 

e o desenvolvimento da personalidade do homem. É a busca da dignidade humana, 

sobrepujando valores meramente patrimoniais.” (FARIAS, 2004, p. 59). 

Usando o afeto, respeito, ajuda mútua, diálogo, liberdade e igualdade como elementos 

indispensáveis a um casamento como meio de se alcançar a felicidade, abrem-se oportunidades 

para novos arranjos familiares, não previstos na legislação vigente. A partir deste momento, o 
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Estado torna-se responsável pela cobertura das relações ainda não reconhecidas, 

responsabilidade esta, sob à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Conforme o Professor Cristiano Farias (2004, p. 59), “Ao colocar em xeque a estruturação 

familiar tradicional, a contemporaneidade (em meio às inúmeras novidades tecnológicas, 

científicas e culturais) permitiu entender a família como uma organização subjetiva 

fundamental para a construção individual da felicidade”.  

O reconhecimento de novos arranjos é a plena democratização da família, onde Giddens 

(2007, p. 72) chama de “democracia das emoções”. Ele afirma que esta democracia (das 

emoções) é tão importante quanto a democracia pública para o aperfeiçoamento da qualidade 

de vida das pessoas. 

O grande desafio da atualidade não é apenas reconhecer os novos arranjos, mas sim 

protegê-los. Reconhecer esses novos moldes, não é sinônimo de criar. A criação se deu pelo 

avanço social, tecnológico, cultural, e por quebra de paradigmas antes aceitados como dogmas 

incontestes. “A proteção ao núcleo familiar tem como ponto de partida e de chegada a tutela da 

própria pessoa humana, sendo descabida (e inconstitucional!) toda e qualquer forma de violação 

da dignidade do homem, sob o pretexto de garantir proteção à família”. (FARIAS, 2014, p. 

145). De forma brilhante, o renomado autor desconstrói a ideia de proteção à família por meio 

da lei, e proteção à família pela família:  

 

Aqueles argumentos históricos de que a tutela da lei se justificava pelo interesse da 
família, como se houvesse uma proteção para o núcleo familiar em si mesmo, cedem 

espaço para a proteção à família, encarada como núcleo privilegiado para o 

desenvolvimento da pessoa humana. Não há mais proteção à família pela família, 

senão em razão do ser humano. (FARIAS, 2004, p. 60). 

 

Conforme a Professora Marianna Chaves (2014, p. 145), a finalidade tradicional da 

família perdeu a força, ou teve a essência modificada, quando a percepção eudemonista 

emergiu: “não são mais as pessoas que existem para o casamento e a família, mas o casamento 

e a família existem para o desenvolvimento da personalidade dos membros do grupo e sua 

felicidade”. 

Tal mudança de paradigma se deu com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

cuja inspiração encontra-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, conforme 

publicação em periódico da Professora Boechat (2016, p. 141): 

 

A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no momento pós-guerra, 

passa-se a enfatizar os direitos fundamentais, estabelecendo a liberdade, a igualdade, 

a fraternidade e o direito à dignidade (DUDH, 1948). Muitas transformações 

ocorreram em relação à pessoa e à família. A dignidade da pessoa se consagra logo 
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no art. 1º da DUDH, originando o movimento de valorização da pessoa humana, que 

se desenvolveu sobretudo por meio de quatro fases: a era cristã, o Movimento 

Iluminista-Humanista, as obras de Kant e o momento pós-guerra, em que se constata 

o flagrante desrespeito à pessoa. Esse princípio passa a influenciar as constituições da 

maioria dos Estados Democráticos de Direito, segundo Barcellos (2008). Surgem, em 

seguida, no mundo ocidental, os movimentos sociais das décadas de 1960, 1970 e 

1980, a busca pela efetivação dos direitos da mulher, a luta pela liberdade de 

manifestação do pensamento e outras relevantes transformações sociais. No Brasil, 

esses movimentos foram bastante marcantes, refletindo na juventude uma postura 

excessivamente liberal, cujas características eram a rebeldia e a irreverência, 
rompendo de forma radical com os padrões até então estabelecidos. Além disso, os 

idealistas políticos galgavam um número de adeptos cada vez maior, caracterizados 

por um enorme desejo de pôr fim à ditadura militar. 

 

 A Constituição anterior tratava de modo diferente os filhos consanguíneos e os filhos 

adotivos. Os filhos biológicos eram chamados de filhos legítimos, e os outros de adotivos. A 

adoção à brasileira reinava antes da atual Carta Magna, e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Adoção à brasileira era aquela em os pais adotivos registravam nos Cartórios de 

Títulos e Documentos as crianças como se fossem filhos naturais, conforme Gonçalves (2012, 

p. 335). 

Um conceito bastante novo a respeito do tema, é o de famílias mosaico, pois estas são o 

resultado da multiplicidade das relações parentais, com a recombinação familiar, através dos 

divórcios, novos casamentos, novas uniões estáveis, ou relações paramatrimoniais. Podemos 

chamar isto de pluralidade familiar conforme o Professor Paulo Iotti Vecchiatti (2016, p. 03). 

O vínculo afetivo não se perde em com relação aos pais originais. Lembramos também 

que tal modalidade de adoção pode ser efetuada por casais homoafetivos, sendo uma 

modalidade totalmente nova e passível de ataques conservadores e religiosos.  

Os questionamentos são pertinentes, pois tais casos não acontecem todo dia, não são tão 

comuns, assim como as ações de separação divórcio, guarda de menores, pensão alimentícia, 

curatela e tutela. Mesmo sendo objeto de estudo do Direito de Família, ainda existem muitas 

dúvidas, mesmo nos especialistas dessa área do Direito Civil. 

Nessa evolução jurídica, de acordo com o autor Caio Mário da Silva Pereira (2017, p. 55), 

podemos afirmar que há forte influência do Neoconstitucionalismo, fenômeno jurídico onde o 

constitucionalismo contemporâneo ganha força, afirmando a supremacia da Constituição e 

valorizando a norma hipotética fundamental, ou seja, os princípios: 

 

Há uma nova concepção de família que se constrói em nossos dias. Fala-se na sua 

desagregação e no seu desprestígio. Fala-se na crise da família. Não há tal. Um mundo 

diferente imprime feição moderna à família. Não obstante certas resistências e embora 

se extingam os privilégios nobiliárquicos, a família ainda concede prestígio social e 

econômico, cultivando seus membros certo orgulho por integrála. Recebe inequívoca 

proteção do Estado, que intervém cada vez mais na medida em que os poderes 
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privados declinam. As relações familiares foram necessariamente atingidas: entre pais 

e filhos e entre os diversos membros do grupo familiar. Desapareceu a organização 

patriarcal, que vigorou no Brasil por todo o Século XX, não apenas no direito, mas, 

sobretudo, nos costumes. O pai, como um pater romano, exercia autoridade plena 

sobre os filhos, que nada faziam sem a sua permissão. Escolhia-lhes a profissão, elegia 

o noivo da filha, estava presente em toda a vida de uns e de outros, a cada momento. 

(PEREIRA, 2017, p. 55). 

 

Com o fenômeno da constitucionalização do direito privado no Brasil, houve mudanças 

paradigmáticas, onde o todo, o sistema, a interdisciplinaridade das ciências passou a contribuir 

para o enriquecimento do conhecimento acadêmico e, principalmente, humano. 

Conforme a Professora Elisângela Padilha (2015, p. 173), ocorreram duas fases no 

processo de constitucionalização do direito civil, no Brasil. Sendo a primeira caracterizada pela 

disciplinaridade dos códigos privados, pelas constituições contemporâneas, sendo esta fase a 

inicial da constitucionalização, que teve início no movimento constitucional da Alemanha e 

Itália.  

A segunda fase, segundo a autora, teve início com a promulgação da Constituição do 

Brasil de 1988, onde todas as normas infraconstitucionais passaram a ter uma leitura sob a luz 

da Constituição. O fenômeno deve ser entendido sob a ótica da hermenêutica contemporânea, 

em um ambiente em que toda matéria verdadeiramente importante carece de interpretação 

constitucional - direta ou indiretamente. (PADILHA, 2015, p. 173). 

Foi justamente o direito civil que sofreu impactos com a constitucionalização. A pessoa 

humana passa a ter o foco do direito civil, em detrimento ao patrimônio. Graças aos princípios 

constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana, aconteceu essa inversão de valores, 

onde os interesses e valores econômicos ficaram alojados em segundo plano. Segundo Ingo 

Wolfgang Sarlet, “a dignidade da pessoa humana é simultaneamente limite e tarefa dos poderes 

estatais” (SARLET, 2004, p. 311). 

Em outras palavras, todas a leis e atos da administração pública devem estar sob o manto 

do direito constitucional, sendo as interpretações judiciais focadas nos princípios constantes no 

texto, e em até princípios da norma fundamental hipotética. 

 

3 O AFETO COMO FATO GERADOR DAS RELAÇÕES FAMILIARES 

 

Com relação ao afeto, podemos afirmar com base na pesquisa dos professores Leonardo 

Macedo Poli e Giulia Miranda Corcione, que há duas correntes doutrinárias que o distinguem: 

o afeto como sentimento e o afeto como dever de cuidado. Tal celeuma se deve à 
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responsabilização civil quando do abandono afetivo por parte de um genitor, que causaria um 

dano moral ao abandonado. 

O Professor Rolf Madaleno (2018, p. 44) citando Sérgio Resende de Barros, diz que o 

patriarcalismo iniciou a asfixia do afeto, por causa da prática de casamentos por conveniência, 

por motivos políticos e patrimoniais. 

 

Nessa perspectiva o casamento passou do afetivo para o institucional e de propósitos 

econômicos, centrados no modelo de um pai e uma mãe com seus filhos, mas todos 

sob o poder supremo do marido, provedor da segurança e economia da família. A 
família do passado não tinha preocupações com o afeto e a felicidade das pessoas que 

formavam seu principal núcleo, pois eram os interesses de ordem econômica que 

gravitavam em torno daquelas instâncias de núcleos familiares construídos com 

suporte na aquisição de patrimônio. (MADALENO, 2018, p. 44). 

 

Conforme artigo científico escrito por Sérgio Resende de Barros (2002, p. 6-7): 

 

O afeto é que conjuga. Apesar da ideologia da família parental de origem patriarcal 

pensar o contrário, o fato é que não é requisito indispensável para haver família que 

haja homem e mulher, nem pai e mãe. Há famílias só de homens ou só de mulheres, 

como também sem pai ou mãe. Ideologicamente, a atual Constituição brasileira, 

mesmo superando o patriarcalismo, ainda exige o parentalismo: o biparentalismo ou 

o monoparentalismo. Porém, no mundo dos fatos, uma entidade familiar forma-se por 

um afeto tal – tão forte e estreito, tão nítido e persistente – que hoje independe do sexo 

e até das relações sexuais, ainda que na origem histórica não tenha sido assim. Ao 

mundo atual, tão absurdo é negar que, mortos os pais, continua existindo entre os 

irmãos o afeto que define a família, quão absurdo seria exigir a prática de relações 

sexuais como condição sine qua non para existir a família. Portanto, é preciso corrigir 

ou, dizendo com eufemismo, atualizar o texto da Constituição brasileira vigente, 
começando por excluir do conceito de entidade familiar o parentalismo: a exigência 

de existir um dos pais. 

 

A nova roupagem da família prescinde do elo biológico, sendo mais importante o vínculo 

psicológico do afeto, que proporciona o pleno desenvolvimento do ser. Limitar a formação da 

família, é o mesmo que retroceder no tempo, pois na família patriarcal, somente o casamento 

era o meio legítimo de se constituir uma família. 

O Professor Flávio Tartuce (2019, p. 26) expõe acerca do afeto, afirmando que o Direito 

de Família deve ser analisado pela perspectiva do afeto, do amor existente entre as pessoas, 

além da ética, da valorização da pessoa com sua dignidade. O afeto se sobrepõe à legalidade e 

faz parte do Novo Direito de Família. 

Nosso foco é justamente adequar e conceituar o termo afeto na seara jurídica, quanto à 

constituição de famílias não reconhecidas juridicamente, e no caso de filiações socioafetivas, 

que derivam as multiparentalidades. 
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A ciência do Direito, por si só, não é suficiente para conceituar o afeto, sendo necessário 

a utilização de outras ciências humanas para se chegar ao ponto final. “Deduz-se que, ao 

compreender o afeto como vínculo constitutivo e distintivo da entidade familiar, caberá ao 

Direito o reconhecimento e a proteção dos agrupamentos humanos que se reconhecem unidos 

pela afetividade como forma de família.” (POLI, 2020, p. 278). 

A constituição da família não é apenas uma simples junção de indivíduos com objetivos 

comuns, adaptadas as normas de reconhecimento civil, com definição rasa e simplória do que 

é família ou não. A negativa de existência jurídica da família poliafetiva, em razão de sua 

ausência positivada não é suficiente para explicar este fenômeno social. Corroborando com o 

entendimento de que a multidisciplinaridade é necessária, os autores afirmam: 

 

A complexidade do problema aqui delineado exige que se superem as fronteiras das 

Ciências Jurídicas, aproximando-as de outras abordagens. Entende-se que a Filosofia, 

a Psicanálise e a Sociologia – particularmente com a adoção da perspectiva histórica 

e genealógica com que Jung, De Masi e Bauman, entre outros, compreendem o devir 

das instituições sociais – podem fazer cintilar aspectos relevantes para o debate 

jurídico sobre a reconstrução do princípio da afetividade conforme a realidade familiar 
contemporânea. (POLI, 2020, p. 278). 

 

Em sua obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, Friedrich Engels 

fala das relações de parentesco nas tribos espalhadas pelo mundo, antes da civilização. A 

consanguinidade não era fator essencial para a formação da família, embora algumas tribos 

assim a adotassem.  

A diversidade era grande, não havendo um modelo hegemônico a ser seguido por todos. 

“Diante disso, emerge a constatação de que a consanguinidade é empiricamente uma 

possibilidade, e não necessariamente um critério impositivo para incluir ou excluir uma dada 

forma de relação interpessoal sob a égide do conceito de família.” (POLI, 2020, p. 279). 

Para Engels (1984, p. 30), a família 

 

é o elemento ativo; nunca permanece estacionária, mas passa de uma forma inferior a 

uma forma superior, à medida que a sociedade evolui de um grau mais baixo para 
outro mais elevado. Os sistemas de parentesco, pelo contrário, são passivos, só depois 

de longos intervalos, registram os progressos feitos pela família, e não sofrem uma 

modificação radical senão quando a família já se modificou radicalmente. 

 

Citando o pensamento de Engels os professores Leonardo Poli e Giulia Corcione (2020, 

p. 280) afirmam que Engels constata que a ideia de família é variável, conforme tempo, espaço 

e cultura. “Nota-se, pelos estudos do autor, que o tratamento dado a cada um dos membros na 

relação familiar está diretamente ligado à cultura de determinada sociedade ou tribo, como nos 
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casos em que há mais de uma mãe e/ou de um pai de uma única pessoa, independentemente da 

consanguinidade”. 

Ousamos afirmar que a uniformização do modelo familiar (pai – mãe – filho) foi uma 

espécie embrionária de globalização, visto que culturas foram abarcadas por outras culturas, 

com imposição de um comportamento e prática nitidamente globalizada. 

Dentre os diversos modelos familiares pesquisados por Engels, havia também aquelas 

onde eram formadas por mais de um pai ou mais de uma mãe para a mesma criança. É a família 

multiparental tal qual a conhecemos hoje. “Trata-se de compreender a família em seu devir e 

em suas determinações, e não a partir de um conceito aprioristicamente estabelecido”. 

(CORCIONE; POLI, 2020, p. 280). 

Como há uma influência de uma cultura sobre outra, podemos afirmar, em sintonia com 

o pensamento dos autores, que o Código Civil de 1916 sofreu forte influência canônica e 

romana, pois a figura do pater famílias estava presente na consciência geral das pessoas.  

Os valores religiosos dominantes incorporaram também esse arquétipo, tornando o 

marido/pai como o provedor, o chefe de família ou o “pai de família” tão comumente usados 

hoje pelo senso comum. “A família característica do período romano era constituída unicamente 

pelo matrimônio. Qualquer organização que diferisse desse modelo era discriminada.” 

(CORCIONE; POLI, 2020, p. 281). 

De acordo com os autores, as famílias romanas não eram constituídas na base do afeto, 

nem no parentesco. A religião comandava as famílias, sendo irrelevante o sentimento afetivo. 

Para a família romana, era importante o nascimento de um filho varão, pois era este que 

herdava a religião da família (culto doméstico), e a perpetuava de geração em geração. O 

nascimento de filhas virago não era bem aceito, pois estas quando se casavam, adotavam a 

religião doméstica do marido, renunciando à do pai. 

O casamento poderia ser desfeito em razão da esterilidade feminina, sendo a mulher 

considerada culpada pela não perpetuação do culto doméstico. Era justo a anulação do 

casamento, nestes casos. No caso da esterilidade masculina, o caminho era outro: a mulher seria 

obrigada a se relacionar com um irmão ou outro parente do seu marido para que o filho 

resultante da relação pudesse ser considerado como legítimo para propagar o culto. Esse 

formato vedava à mulher pedir o divórcio. (CORCIONE; POLI, 2020, p. 283). 

Já que o Brasil herdou a tradição romana no Direito Civil, o Código de 1916 trouxe a 

formalização da família através do matrimônio. Só era considerada como tal, aquela que tivesse 

passado pelo rito constitucional da família. O casamento unia os entes com o escopo de adquirir 

e perpetuar o patrimônio. 
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Tal como ocorria em Roma, os filhos advindos de relações extraconjugais não tinham 

seus direitos reconhecidos, bem como a esposa situava-se numa posição hierárquica inferior ao 

marido, sendo considerada incapaz civilmente. Sua função era apenas a da esfera privada, ou 

seja, cuidar do lar. 

As uniões com o escopo exclusivo econômico, foram substituídas no decorrer das 

décadas, principalmente no pós-guerra, pelas uniões em que o afeto era vínculo exclusivo de 

aproximação das partes. Gradativamente foram reconhecidos direitos que eram inexistentes no 

ordenamento jurídico, sendo a isonomia de sexos um deles. “Outro grande marco que 

influenciou essa mudança foi a atenuação dos rígidos padrões de moralidade; o afrouxamento 

dos laços entre a Igreja e o Estado; e o advento da Revolução Sexual, na década de 1960”. 

(CORCIONE; POLI, 2020, p. 285). 

A revolução sexual foi um dos movimentos que influenciou diretamente na mudança de 

comportamento das pessoas, quando começou a ser mudada a mentalidade de se constituir 

família, para procriação, construção de patrimônio. O afeto passou a ser um elemento 

indispensável à constituição familiar, pois a felicidade (família eudemonista) era, e ainda é, a 

busca de qualquer ser humano. 

Citando Jacques Lacan, os professores discorrem sobre a família eudemonista, que Lacan 

já havia falado dela, mas não utilizando o termo “eudemonismo”. Para Lacan a família era da 

ordem da cultura, sem ligação biológica necessariamente.  

Para Lacan (2003, p. 09), “[…] a família humana é uma instituição. A análise psicológica 

deve adaptar-se a essa estrutura complexa e nada tem a fazer com tentativas filosóficas que 

tenham por objetivo reduzir a família humana seja a um fato biológico, seja a um elemento 

teórico da sociedade.”  

Segundo Corcione e Poli (2020, p. 290), “Parece evidente que a afetividade é o elemento 

caracterizador das relações familiares, justificando, inclusive, o favorecimento de questões 

existenciais fundadas na proteção de cada um dos membros da família”.  

 

O afeto passa a ser o fato gerador da família, visto que os interesses patrimoniais perdem 

espaço na família eudemonista. As percepções jurídicas já constituídas e meramente ortodoxas, 

vão se desconstruindo com as novas formações familiares. “Sob essa ótica, o afeto ganharia um 

maior relevo para o desenvolvimento da personalidade dos indivíduos nas relações familiares. 

Entretanto, sua natureza ainda é objeto de discussão pela comunidade jurídica”. (CORCIONE; 

POLI, 2020, p. 291). Os autores fazem um questionamento sobre a afetividade, se seria um 

princípio ou um valor, e quais consequências de se interpretar de um jeito ou de outro.  
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Devemos ter o cuidado em não confundir afeto com amor, pois são de sentimentos 

diferentes, como ensina a psicanalisa e professora Giselle Câmara Groeninga (2004, p.59): 

 

A questão dos afetos merece ainda atenção especial, pois, talvez, pela resistência que 

tenhamos em reconhecer as qualidades agressivas, que todos nós possuímos, 

tendemos, no senso comum, e mesmo pela herança filosófica, a equiparar o amor ao 

afeto. Muitas vezes idealizando a família como reduto só de amor. Idealização que se 

quebra quando nos defrontamos com a violência dos conflitos familiares. A função da 

família está mais além do amor – está em possibilitar as vivências afetivas de forma 
segura, balizando amor e agressividade, inclusive para que as utilizemos como 

matéria-prima da empatia, capital social por excelência. Os afetos são o equivalente 

da energia psíquica, dos impulsos, dos desejos que afetam o organismo e se ligam a 

representações, a pessoas, objetos, significativos. Transformam-se em sentimentos e 

dão um sentido às relações e, ainda, influenciam nossa forma de interpretar o mundo. 

 

Euclides de Oliveira (2006, p. 305) também contribui com o conceito de afeto, de uma 

forma poética, ao dizer: 

 

Típica manifestação do afeto, a aproximação física e espiritual das pessoas constitui 

o primeiro passo na escalada do relacionamento familiar humano. Da mútua 
apresentação ao conhecimento desejado dá- se o aproach natural, às vezes manso, 

suave, outras tantas num arroubo sem medida, misto de incontrolável paixão ou de 

desenfreada amostra de luxúria. 

 

Sendo o afeto concebido como fato gerador de uma relação familiar, torna-se possível o 

Poder Judiciário reconhecer todas as multiplicidades de formas familiares, como a família 

poliafetiva, família homoafetiva, família multiparental, e outras que venham a existir no futuro. 

Basta que se haja afeto e que este afeto seja forte o suficiente para que o grupo se constitua uma 

família. 

Ainda conforme o artigo do Professor Leonardo Poli (2020, p. 237), “O fato, por exemplo, 

de a união poliafetiva ser uma entidade familiar atípica não deveria levar, por si só, a sua 

exclusão do meio jurídico e a sua consequente desconsideração enquanto família”.  

Para ele, há um precedente que viabilizaria a inclusão desse tipo de família, foi o 

reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar atípica. “No entanto, é preciso 

que se compreenda o afeto enquanto vínculo de pertencimento, como aquele capaz de formar 

famílias e de diferenciá-las das demais relações”. (CORCIONE; POLI, 2020, p.327). 

Se considerarmos o afeto como um princípio, estaríamos considerando-o também como 

norma jurídica, pois o princípio é uma espécie de norma. Mas, se considerarmos o afeto como 

um valor, este pode não ter força jurídica, pois não seria capaz de gerar e impor obrigações. 

Ocorre, que o afeto está o âmbito da subjetividade do ser, não se podendo mensurar o seu 

tamanho e dimensão.  
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O afeto como valor é associado ao amor romântico, no sentido de constituir família, ter 

filhos. O afeto como princípio é um mandamento, pois se há um relacionamento, há um dever 

de cuidado. Independentemente de qualquer corrente adotada, vemos o afeto como fato gerador 

de família, e estando presente, qualquer tipo de família deve ser reconhecido, já que o afeto é a 

força atratora dos entes familiares. 

Por ser de ordem subjetiva, o afeto em si, não tem utilidade direta para o Direito, pois, 

por ser abstrato, não tem como mensurar e nem como identificar sua presença ou ausência em 

um relacionamento familiar. Objetivamente, o Direito só pode reconhecer as autorreferências e 

autorreconhecimentos das relações, ou seja, a manifesta intensão das partes envolvidas.  

“Na concepção que entende o afeto como sentimento resolve-se o problema de dizer por 

que o afeto não é princípio, mas não se resolve o problema de dizer o que ele é para o mundo 

jurídico”. (CORCIONE; POLI, 2020, p. 311).  Os autores propõem que o afeto seja definido 

como vínculo jurídico constitutivo e distintivo da família, sendo que o afeto seria o termo 

necessário para se definir uma família ou outros agrupamentos humanos.  

O autor cita o exemplo de duas pessoas que moram na mesma casa, de um grupo de 

estudantes que divide uma residência estudantil, e um grupo de empresários que habitam em 

um mesmo local, com ânimo econômico. Nestes exemplos, não há constituição de família, pois 

não há afeto específico para tal. Há o afeto entre amigos e colegas, estritamente falando, não há 

o afeto fato gerador de família. 

Voltando ao tema da interdisciplinaridade, justamente por faltar uma definição jurídica 

do afeto, é que devemos nos socorrer em outras fontes científicas para solucionar os problemas 

dos casos concretos, pois “o Direito é insuficiente por si só para cumprir semelhante tarefa, mas 

pode servir-se do apoio de outras ciências na busca de uma solução”. (CORCIONE; POLI, 

2020, p. 312). Os autores procuram responder as incógnitas, “recorrendo-se ao conceito 

junguiano de sincronicidade e à reflexão sociológica de Zygmunt Bauman pretende-se iluminar 

a complexidade das relações pessoais”. (CORCIONE; POLI, 2020, p. 312). 

 

Citando Carl Jung, os professores afirmam: 

 

Jung demonstra que os processos psíquicos não obedecem às mesmas regras dos 

processos físicos. No caso destes últimos, a teoria da causalidade direta (ou natural) é 

comumente aplicável, mas não se pode esperar que a mesma regra se cumpra na 

economia do psiquismo humano. Segundo o fundador da Psicologia Analítica, os 

processos psíquicos não estão sujeitos a uma teoria de causalidade, mas sim a uma 

teoria de sincronicidade. (CORCIONE; POLI, p.313). 
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Para Jung, no afeto não haveria causalidade e sim sincronicidade, pois não seria o afeto 

uma ação, com uma reação correspondente, mas duas linhas paralelas com trocas psíquicas.  

Na acepção de Zigmund Bauman, os autores (2020, p. 316) afirmam que o afeto é “um 

elemento instável e suscetível a variações” conforme cada família. Tal instabilidade é em 

decorrência da modernidade líquida proposta pelo sociólogo Bauman. “É no sentido proposto 

por Bauman que podem surgir os conflitos de ordem pessoal e, por vezes, tornar a relação 

paterno-filial muito diferente daquilo que se entenderia por bom relacionamento”. 

(CORCIONE; POLI, 2020, p.316). 

Acrescentam ainda, que a forma exata da troca de afetos não é determinável, mas utilizam 

o exemplo da socioafetividade como norte de definição: a relação paterno-filial passa a existir 

a partir do momento em que o pai e o filho reconhecem o vínculo existente entre eles, decorrente 

de uma troca de sentimentos construtivos entre os dois. (CORCIONE; POLI, 2020, p. 316). 

Resumindo, não há como caracterizar objetivamente o que seria a expressão do afeto nas 

famílias, pois este (afeto) é uma variante que muda conforme cada cultura e cada espaço 

privado. Nesse prisma, “Se a forma como cada indivíduo reage emocionalmente frente ao 

desconhecido é imprevisível, tal como se infere deste percurso entre as obras de Jung e de 

Bauman, torna-se impossível determinar uma regra a partir da qual o Estado possa intervir na 

relação privada”. (CORCIONE; POLI, 2020, p. 317). 

Acompanhando o raciocínio dos autores, o não pode ser valorado porque é volátil e é 

impossível de se reduzir a um dado objetivo. Só que ele pode ser exigível quando as partes se 

autodeclaram, sendo este momento em que entra o Direito para definir as situações. 

Como não há um consenso específico quanto ao afeto, uma conceituação exata que torne 

objetiva a sua característica, entendemos que a autodeclaração é o elemento norteador da 

relação familiar. O Estado não pode exigir a produção do afeto no ambiente familiar, na esfera 

privada, mas pode reconhecer a existência deste quando declarado pelos envolvidos.  

“Nota-se que existem situações que o poder regulador do Estado não é capaz de alcançar 

e por isso o afeto não pode ser compreendido, pelo meio jurídico, como sentimento. A visão 

romântica, que deduz que toda família se constitui e se mantém unida em razão do amor, não 

reflete totalmente a realidade”. (CORCIONE; POLI, 2020, p. 319).  Isto porque há ainda 

famílias constituídas pelo interesse econômico, político, medo, vingança ou outras razões. Há 

também as que se casam por amor, mas mantém o casamento por outros motivos. Uma série de 

sentimentos perpassa tais situações e o amor é uma condição possível, mas nem sempre 

necessária.  
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Existe um paradoxo, onde podemos ver que, se nas famílias tradicionais, juridicamente 

reconhecidas pela Constituição Federal, independentemente de haver ou não a presença do 

afeto, mesmo assim ainda são protegidas só porque satisfazem os requisitos objetivos, as 

famílias ditas alternativas não são reconhecidas, mesmo havendo expressamente e 

inequivocadamente o afeto. O Estado não tem o poder de discriminar, de se cegar a essa 

realidade. “Ao contrário, cabe a ele o dever de proteção daqueles cidadãos que se reconhecem 

como família independentemente do formato, desde que conectados pelo afeto, entendido como 

um vínculo constitutivo e distintivo da entidade familiar ou como vínculo de pertencimento”. 

(CORCIONE; POLI, 2020, p.325). 

Resumindo, não interessa a existência do afeto nas famílias formais, mas onde o afeto 

está presente, não há o reconhecimento objetivo desses núcleos familiares. Em consonância 

com nosso entendimento: 

 

A análise feita ao longo deste texto, cujos passos foram revistos aqui de forma sucinta, 

conduz à constatação de que o ordenamento jurídico brasileiro não tem sido capaz de 

lidar com a pluralidade dos desenhos familiares hoje existentes. Tal como já se 

constatou acima, enfrenta-se hoje a situação paradoxal em razão da qual quando a 

família é reconhecida pelo texto constitucional – independentemente da forma como 

se uniu ou se mantém – permanece sendo entendida como destinatária de proteção e 

detentora de direitos. Por outro lado, quando uma pessoa ou um grupo de pessoas que 

vive uma relação afetiva deseja constituir família e não está inserida na tipologia 

constitucional, essa experiência não goza da mesma proteção e do reconhecimento 

como família, pois não preenche os requisitos objetivos intencionados no texto 

constitucional. As relações poliafetivas, por exemplo, ainda não são reconhecidas e, 
como tais, não são categorizadas como família. (CORCIONE; POLI, 2020, p.322). 

 

O reconhecimento das relações poliafetivas, se faz necessário pois evitar-se-á problemas 

de ordens patrimoniais e sucessórias, além de respeitar o pluralismo e a autonomia privada, com 

a manutenção do afeto como elemento caracterizador das relações, adicionado da 

autorreferenciação e autorreconhecimento.  

O Poder Judiciário já reconheceu o afeto como elemento primordial de constituição 

familiar, conforme podemos ver no julgamento do STJ, com o voto da Ministra Nancy 

Andrigui, nos termos da citação do Professor Flávio Tartuce (2019, p. 55): 

 

A quebra de paradigmas do Direito de Família tem como traço forte a valorização do 

afeto e das relações surgidas da sua livre manifestação, colocando à margem do 

sistema a antiga postura meramente patrimonialista ou ainda aquela voltada apenas ao 

intuito de procriação da entidade familiar. Hoje, muito mais visibilidade alcançam as 

relações afetivas, sejam entre pessoas de mesmo sexo, sejam entre o homem e a 

mulher, pela comunhão de vida e de interesses, pela reciprocidade zelosa entre os seus 

integrantes. Deve o juiz, nessa evolução de mentalidade, permanecer atento às 

manifestações de intolerância ou de repulsa que possam porventura se revelar em face 

das minorias, cabendo-lhe exercitar raciocínios de ponderação e apaziguamento de 
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possíveis espíritos em conflito. A defesa dos direitos em sua plenitude deve assentar 

em ideais de fraternidade e solidariedade, não podendo o Poder Judiciário esquivar-

se de ver e de dizer o novo, assim como já o fez, em tempos idos, quando emprestou 

normatividade aos relacionamentos entre pessoas não casadas, fazendo surgir, por 

consequência, o instituto da união estável. A temática ora em julgamento igualmente 

assenta sua premissa em vínculos lastreados em comprometimento amoroso” (STJ, 

REsp 1.026.981/RJ, 3.ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.02.2010, DJe 

23.02.2010). 

 

Desta forma, o judiciário contemporâneo abre os horizontes para a interpretação do 

núcleo familiar, pois a complexidade que circunda os relacionamentos humanos, não podem 

ser simplesmente traduzidos e interpretados sob a literalidade de uma norma fria. O espectro do 

afeto, que está intimamente localizado na psiquê humana, é indecifrável e inalcançável pela 

mera objetividade das subsunções jurídicas. 

 

3.1 Adoção 

 

O vocábulo adoção vem do latim ad optar, que quer dizer escolher, optar. “É ato jurídico 

bilateral que estabelece relações, entre duas pessoas, de paternidade e filiação, isto é, um casal 

ou uma pessoa aceitam um estranho na qualidade de filho”, assim nos ensina Amaral dos Santos 

(1998, p.11).  

Já Silvio de Salvo Venosa (2004, p.327), define a adoção como “modalidade artificial de 

filiação natural”. Maria Helena Diniz (2005, p.423), define a adoção como “um vínculo de 

parentesco civil, em linha reta, estabelecendo entre adotante, ou adotantes, e o adotado um liame 

legal de paternidade e filiação civil”, e como “ato jurídico solene pelo qual, observados os 

requisitos legais, alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco 

consanguíneo ou afim, vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na condição de 

filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha”. (DINIZ, 2005, p. 484). 

É também conhecida como filiação civil, pois não resulta de uma relação biológica, mas 

de manifestação de vontade. Normalmente pensamos que a adoção é uma prática recente, 

devido aos problemas sociais que a humanidade atravessa atualmente.  

O Professor Carlos Roberto Gonçalves (2012, p.331) conceitua adoção como “ato 

jurídico solene pelo qual alguém recebe em sua família, na qualidade de filho, pessoa a ela 

estranha. 

Conforme Maria Berenice Dias (2010, p. 476), a adoção é “ato jurídico em sentido estrito, 

cuja eficácia está condicionada à chancela judicial. A adoção cria um vínculo fictício de 

paternidade-maternidade-filiação entre pessoas estranhas, análogo ao que resulta da filiação 

biológica”. 
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Em todos os conceitos oferecidos pelos autores, vemos sempre a questão da chancela 

judicial e a ficção do relacionamento parental, sendo óbvio, que essa ficção se relaciona ao laço 

biológico entre os entes. O afeto gerado entre as partes torna irrelevante a questão genética. 

As práticas adotivas são muito antigas, não se podendo precisar exatamente quando 

começou. Acredita-se que os homens primitivos adotavam, afetivamente os filhos daqueles que 

morriam quando saiam para caçar, quando guerreavam com outras tribos, ou quando morriam 

naturalmente, visto que a vida média do homem primitivo era muito baixa, consoante lição de 

Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 333). 

Em Atenas, só os cidadãos ou cidadãs podiam adotar. Tanto meninos como meninas 

podiam ser adotados, sendo vetado tal ato aos escravos e estrangeiros. A adoção era uma forma 

de perpetuar o culto doméstico, ou culto familiar, sendo que, foi em Roma que a adoção ganhou 

cunhos jurídicos e religiosos. Em Esparta pouco se tem notícia da prática da adoção, mas é certo 

que os filhos só podiam ficar com as mães até os sete anos, quando eram obrigados a irem para 

o treinamento militar, pois o Estado possuía uma política bélica forte. 

A motivação era baseada na mesma ideia grega, ou seja, o culto familiar. As linhas 

sucessórias morriam nas famílias sem descendentes do sexo masculino, ou seja, o nome da 

família morria, e o culto aos deuses domésticos, ou deuses-lares, era interrompida. Nessa 

situação, a família sem herdeiro contemplava a adoção para tal finalidade. 

 Esse ato tinha como objetivo imitar a natureza, onde o adotado assumia o nome e a 

posição do adotante, herdando seus bens, logo que assumisse a perpetuação do culto. 

Interessante notar, que a assunção do culto familiar, era privilégio dos filhos homens, sendo por 

isso que famílias onde só existissem filhos do sexo feminino, a adoção também era praticada. 

Existiam duas modalidades de adoção no Direito Romano: a adoptio (adoção) e a 

adrogatio (ad-rogação). A primeira era o ato jurídico pelo qual o alieni juris, não importando 

o sexo, deixava sua família original e integrava a família do adotante, ficando sob a patria 

potestas desta, consoante Moreira Alves (2018, p. 656). 

Era uma adoção de uma pessoa já capaz, emancipada, podendo ser até um chefe de 

família, onde o mesmo abandonava publicamente o lar originário, para assumir o culto do 

adotante, tornando-se herdeiro legitimado, sendo mais recente e simples que a adrogatio. “É a 

forma de que se utiliza o romano para, entre outras coisas, instituir herdeiro que não tem, 

permitindo dessa maneira a continuidade do culto familiar” (1999, p.70), conforme o jurista 

Filardi.  
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Conforme Moreira Alves (2018, p. 656) existia um processo complexo, dividido em duas 

fases, sendo a primeira a desvinculação do alieni iuris de sua família de origem, e a segunda 

fase, quando o alieni iuris era submetido à patria potestas do adotante. 

O professor Caio Mário da Silva Pereira (2017, p. 472) nos ensina tres tipos de adoção, 

sendo que neste ponto há uma leve discordância histórica do doutrinador Moreira Alves: 

 

O Direito Romano conheceu três tipos de adoção: 1º) Como ato de última vontade – 

adoptio per testamentum – destinava-se a produzir efeitos post mortem do testador, 

condicionada, todavia, à confirmação da cúria (oblatio curiae). Ato complexo e 
solene, não se utilizava com frequência, embora tenha sido empregado em condições 

de profunda repercussão política, como se deu com a adoção de Otávio Augusto, que 

mais tarde seria Imperador, efetuada por Júlio César. 2º) A adoção diretamente 

realizada entre os interessados com a denominação especial de ad rogatio, pela qual 

o adotado capaz (sui iuris) se desligava de sua família e se tornava um herdeiro de 

culto (heres sacrorum) do adotante. Este ato fundava-se na dupla emissão volitiva, do 

adotante e do adotado, e se completava pela formalidade de aprovação na abertura dos 

comícios. 3º) A entrega de um incapaz (alieni iuris) em adoção – datio in adoptionem 

–, em virtude da qual o adotante o recebia por vontade própria e anuência do 

representante do adotado, iniciando-o desde cedo nas práticas propiciatórias dos 

deuses domésticos, efetuava-se mediante a emancipação que por três vezes o pai lhe 

concedia em presença do adotante, que simultaneamente o recebia in potestate. A 
princípio, somente o varão tinha a faculdade de adotar. 

 

Não se pode esquecer que os estrangeiros só podiam ser adotados pela primeira 

modalidade de adoção, a adoptio, sendo vedada a segunda. A adrogatio também não podia ser 

praticada em menores impúberes, nem em plebeus, pois estes eram excluídos dos comícios. A 

adrogação também não podia ser realizada fora de Roma, visto que os comícios só ocorriam na 

cidade, conforme Silvio de Salvo Venosa (2004, p. 331): “Em ambas as modalidades de adoção, 

era exigida idade mínima do adotante, 60 anos, bem como que não tivesse filhos naturais, 

devendo o adotante também ter 18 anos mais que o adotado. A mulher não podia adotar no 

direito mais antigo. Na fase imperial já podia fazê-lo, com autorização do imperador”.  

Na época de Justiniano, surgiram duas formas de adoptio (adoção): a adoptio plena e a 

adoptio minus plena. A primeira era realizada entre parentes enquanto a outra era realizada 

entre estranhos. O adotado conservava os direitos sucessórios da família natural. Não se 

separava da família originária, mas era considerado filho adotivo do adotante e adquiria direito 

a sua herança. Podemos dizer, de forma simplificada, que o adotado possuía duas famílias, a 

originária e a derivada, e que tinha direito a herança de ambos. 

A adoção plena ocorria apenas quando o adotante era um ascendente que não tinha o 

pátrio poder sobre o adotado. Exemplo disso é o avô que adotava o neto, que fora concebido 

após a emancipação do pai. Ou seja, o pai do adotado morria, o avô ficava sem herdeiro, e este 

adotava o neto, para herdá-lo e perpetuar o culto doméstico. 
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3.1 Adoção no direito brasileiro 

 

Foi com o Código Civil de 1916 que a adoção passou a ser apreciada no Brasil, na forma 

de adoção simples, que era regulada nos artigos 368 a 378. Em 1927, foi criado o primeiro 

Código de Menores, que regulava a situação dos menores abandonados, mas que não tratava da 

adoção. Vemos nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves e Caio Mário que no Código Civil 

de 1916 havia uma herança romana muito profunda, bem como na legislação atual.  

Embora houvesse ainda uma forma discriminatória e diferenciadora entre filhos adotivos 

e biológicos, é nítida a preocupação do legislador em regular tais relacionamentos. Segundo 

Gonçalves (2012, p. 475), “O Código Civil de 1916 disciplinou a adoção com base nos 

princípios romanos, como instituição destinada a proporcionar a continuidade da família, dando 

aos casais estéreis os filhos que a natureza lhes negara”. Acrescenta que é a razão da adoção 

permitida somente aos maiores de 50 anos, sem prole legítima ou legitimada, pois a 

probabilidade de ser pai ou mãe nesta idade, era remota. 

Em 1965, cria-se a chamada legitimação adotiva, semelhante a uma adoção plena de 

menores abandonados, mas que mantinha direitos sucessórios limitados.  

Em 1979, cria-se o segundo Código de Menores, onde são criados os Juizados de 

Menores, Varas Especializadas, e institui duas outras possibilidades de adoção, uma simples 

contratual com assistência do Juiz e outra, adoção plena por decreto judicial. Ainda conforme 

Gonçalves (2012, p. 333), o Código Civil de 1916, só permitia a adoção por maiores de 

cinquenta anos que não tivessem prole legítima, devendo ser em dezoito anos a diferença de 

idade entre adotante e adotado. 

 Ressalte-se que tal ato poderia ser revogado, por acordo entre os pais adotivos. A adoção 

devia ser feita por escritura pública, devidamente registrada no Cartório de Registro Civil, e 

não se admitia adoção dependente de tremo ou condição. 

A diferença de idade de cinquenta anos caiu para trinta anos, com a chegada do Código 

de Menores de 1979, e após terem decorridos cinco anos da celebração do matrimônio, 

momento este que se presumia que o casal não poderia ter filhos biológicos, de acordo com a 

Lei 3.133, de 08 de maio de 1957, que reformulou a adoção, para melhor atender a função social 

do instituto. Exigia-se o consentimento do adotado, ou de seu representante legal, permitindo-

se que o menor ou interdito se desligasse da adoção, no ano imediato em que adquirisse a 

capacidade civil plena.  
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O parentesco resultante da adoção limitava-se exclusivamente ao adotado e ao adotante, 

não se estendendo aos parentes do adotante, salvo quantos aos impedimentos matrimoniais, que 

existem o cônjuge do adotado e o adotante, entre o adotado e o cônjuge do adotante, e ainda o 

adotado com o filho superveniente ao pai ou à mãe adotiva. Ressaltemos, portanto, que a 

legislação na época vigente não dava aos adotados direitos sucessórios iguais aos filhos 

naturais, sendo inferiores na porcentagem. 

Foi com o advento da Constituição Federal de 1988, com o princípio da isonomia, que as 

diferenças de tratamento entre filhos consanguíneos e adotivos deixaram de existir, conforme 

o caput do artigo 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”. O artigo 227 

do mesmo Diploma, positiva a proteção da criança: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

José Afonso da Silva (2002, p. 826), faz uma síntese analítica do citado artigo, expondo 

os direitos e principalmente os deveres da família e do Estado, com relação à criança e ao 

adolescente: “Essa família, que recebe a proteção estatal, não tem só direitos. Tem o grave 

dever, juntamente com a sociedade e o Estado, de assegurar, com absoluta prioridade, os 

direitos fundamentais da criança e do adolescente enumerados no art. 227”.  

 Venosa (2004, p. 346), também faz um comentário a respeito da equiparação entre filhos 

adotivos e biológicos, tolhendo-se qualquer tipo de discriminação, à luz da Constituição e do 

Estatuto da Criança e do Adolescente: “A adoção segundo o estatuto não somente iguala os 

direitos sucessórios dos adotivos como também estabelece reciprocidade do direito hereditário 

entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais, até 

o 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária”. 

 

É inequívoco que há unanimidade entre os autores, sendo, portanto, matéria já 

devidamente debatida. Assunto esse, que não há necessidade de conhecimentos jurídicos 

profundos, sendo até de senso comum, de conhecimento popular, o conceito de igualdade entre 

filhos adotivos e biológicos. Mas não era assim, o pensamento dos legisladores e doutrinadores 

do passado, onde as ideias eram muito conservadoras e patriarcais. Ao filho adotivo só cabia 
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cinquenta porcento, do quinhão hereditário do filho natural, se este fosse superveniente ao 

primeiro, conforme o artigo 1.605, parágrafo segundo, do Código Civil de 1916: 

 

Art. 1.605. Para os efeitos da sucessão, os filhos legítimos se equiparam os 

legitimados, os naturais reconhecidos e os adotivos. 
(...) 

§ 2º Ao filho adotivo, se concorrer com legítimos, supervenientes à adoção (art. 368), 

tocará somente metade da herança cabível a cada um destes. 

 

O referido Código revogado permitia a adoção de nascituro, conforme expressa 

disposição no artigo 372: “Não se pode adotar sem o consentimento do adotado ou de seu 

representante legal se for incapaz ou nascituro”.  

Parte da doutrina entendia que essa possibilidade de adoção fora revogada não somente 

pela Constituição de 1988, que determina a assistência do Poder Público, na forma da lei, como 

também pelo fato de o Estatuto da Criança e do Adolescente discriminar uma série de exigências 

estritas para adoção de menores, que se perfaz com uma decisão judicial. Giovanne Serra Azul 

Guimarães (2000, p. 40), comenta a respeito da revogação do artigo 372 do Código Civil de 

1916, com o advento da Lei Constitucional vigente: 

 

Se uma criança ou adolescente só pode ser adotado com a intervenção do judiciário, 

que analisará cada caso, possibilitando um controle rígido sobre o tráfico de crianças, 

que foi uma das razões, talvez a principal, que levou o legislador a limitar os casos 

em que se permite a adoção internacional, não haveria qualquer fundamento para que 

se admitisse a adoção de nascituro, ou seja, de uma criança, antes de nascer, pelas 

regras do Código Civil, ferindo completamente o espírito da lei. Em suma, com o 

advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, só existem duas modalidades de 

adoção, a de menores de 18 anos de idade, regida pela referida lei, e a de maiores de 
18 anos de idade, regida pelo Código Civil, sem interferência da autoridade da adoção 

propriamente dita. Não há mais a possibilidade da adoção de nascituros, antes possível 

nos termos do art. 372 do Código Civil. 

 

O Código Civil de 1916, dos artigos 368 a 378, enunciava as características e os requisitos 

da adoção, a saber: adotante 16 anos mais velho que o adotando, com mais de 30 anos de idade; 

se o adotante fosse casado, casamento com duração superior a cinco anos; duas pessoas não 

podiam adotar conjuntamente se não fossem marido e mulher; adotando com mais de 18 anos; 

o tutor ou curador podia adotar, depois de prestadas as contas; escritura pública; possibilidade 

de adoção por estrangeiros sem restrições 

A escritura pública era substancial. A consumação era obtida com a averbação da 

escritura no registro civil, sem intervenção judicial. Era conhecida comumente como “adoção 

à brasileira”, onde tal ato era simples, sem intervenção estatal, sem subordinação a condição ou 

termo, bastando os pais registrarem os filhos como se biológicos fossem, conforme ensinamento 

do Professor Venosa (2016, p. 309). 
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Da mesma forma Amaral Santos (1998, p.12) fala da escritura pública: “A adoção deve 

ser feita por escritura pública, devidamente registrada na Circunscrição competente do Registro 

Civil, não se admitindo adoção dependente de termo ou condição.” Dessa forma, se não 

houvesse tal instrumento, inexistente seria o ato adotivo, assim como os efeitos jurídicos 

esperados também não existiriam. 

A “adoção à brasileira” era prática comum no passado, visto que era mais fácil, e 

desburocrática. “Embora tal fato constitua, em tese, uma das modalidades do crime de falsidade 

ideológica, na esfera criminal tais casais eram absolvidos pela inexistência do dolo específico. 

Atualmente, dispõe o Código Penal que, nesse caso, o juiz deixará de aplicar a pena”. 

(GONÇALVES, 2012, p. 335). 

Os casais simplesmente registravam as crianças nos cartórios, como se filhos seus fossem. 

Ou então, criavam seus novos filhos sem formalidades, sem registrar, por comodismo ou por 

desconhecimento. Os menores continuavam registrados com os nomes dos pais biológicos em 

suas certidões de nascimento, mas sendo criadas pelos pais adotivos. Isso gerava problemas 

sucessórios posteriores. Havia ainda filhos que nem registro possuíam, sendo, portanto, pessoas 

sem identidade, sem existência jurídica. Caso o adotante venha a falecer, sem regularizar a 

situação do adotando, se o de cujos deixar outros filhos legítimos, somente estes concorrerão à 

sucessão aberta, deixando o filho não registrado de fora.  

Tal fato já gerou muitas disputas judiciais. Conflitos judiciais também foram travados nos 

tribunais, movidos por ganância, em que um herdeiro legítimo, biológico, achasse que o irmão 

adotado não tivesse direito ao quinhão hereditário deixado pelos pais falecidos. Interessante, é 

que o citado acórdão é datado no ano de 89, pouco tempo após a promulgação da Constituição 

Federal. Notório também que houve voto vencido, isto é, não foi unânime a decisão, o que 

prova que por algum tempo houve dúvidas acerca da hereditariedade dos filhos adotivos. 

Atualmente não há um resquício de dúvida, embora haja profissionais que se aventurem em 

defender clientes que queiram excluir da sucessão os irmãos adotivos, ou pelo menos protelar 

o inventário. 

A “adoção à brasileira” não é mais possível em nosso ordenamento haja vista sua 

informalidade e de sua insegurança. Somente a via judicial pode tornar legítimo este ato de 

amor, de acolhimento, sendo também irrevogável. Atualmente, nossa legislação é rica em 

conteúdo, e bem mais complexa que antigamente. Somos regidos basicamente pela 

Constituição Federal, Código Civil, e Estatuto da Criança e do Adolescente, onde um 

procedimento judicial se faz necessário para a concretização da adoção.  
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O Código Civil e a Constituição falam da adoção de uma forma genérica, remetendo ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) as disposições sobre procedimento e exigências. 

O atual estatuto infanto-juvenil só não seria aplicado no caso de o adotando ser maior de idade, 

caso em que o próprio Código Civil regularia tal ato jurídico. Mas, se o adotando for maior de 

idade, e o processo de adoção se iniciou no período de sua menoridade, ainda assim será o ECA 

a lei a reger o procedimento.  

Com relação à adoção internacional, o artigo. 1.629 do Código Civil diz: “A adoção por 

estrangeiros obedecerá aos casos e condições que forem estabelecidos em lei.” Podemos notar 

que esse artigo é semelhante ao parágrafo 5º do art. 227 da Carta Magna, onde o vocábulo “lei” 

faz relação à lei específica, lei que trata do assunto, no caso o ECA, onde a adoção está 

disciplinada nos artigos 39 a 52, e a adoção internacional está presente nos artigos 51 e 52: 

 

Art. 51. Cuidando-se de pedido de adoção formulado por estrangeiro residente ou 

domiciliado fora do País, observar-se-á o disposto no art. 31. 

§ 1º. O candidato deverá comprovar, mediante documento expedido pela autoridade 

competente do respectivo domicílio, estar devidamente habilitado à adoção, consoante 

as leis do seu país, bem como apresentar estudo psicossocial elaborado por agência 

especializada e credenciada no país de origem. 

Art. 52. A adoção internacional poderá ser condicionada a estudo prévio e análise de 

uma comissão estadual judiciária de adoção, que fornecerá laudo de habilitação para 

instruir o processo competente. Podemos notar que há uma maior preocupação com o 
futuro da criança, tomando-se meios para coibir a prática de abuso, e tráfico de 

crianças e órgãos. 

 

O ECA mostra os requisitos para se adotar um menor de idade que são: a pessoa a ser 

adotada deve ter no máximo 18 anos de idade, a não ser que já conviva com o adotante (pessoa 

que o adotará); a idade mínima dos candidatos à adotantes é de 21 anos; diferença de idade 

mínima entre o adotante e o adotado é de 16 anos; ascendentes (avós, bisavós) e descendentes 

(filhos, netos) não podem adotar seus parentes; não importa o estado civil do adotante; a adoção 

requer a concordância dos pais biológicos, salvo em caso de paternidade desconhecida ou 

quando estes tiverem perdido o pátrio poder; a adoção de adolescente maior de 12 anos também 

necessita da concordância deste; antes de concretizada a adoção é necessário fazer um estágio 

de convivência entre adotando e adotante. Isto é dispensado quando a criança é menor de um 

ano, e já mora com o adotante. 

A idade mínima de 21 anos para adotar pode ser entendida como 18 anos, pois o Código 

Civil vigente define a maioridade civil aos 18 anos, e esta lei é posterior ao ECA. Então, para 

se adotar, é necessário que o adotante seja maior de idade, simplesmente. A respeito da idade 
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mínima necessária para adotar, é inequívoco tal requisito, sendo pacífico em nossa doutrina e 

jurisprudência. 

Podemos ver que nas Certidões de Nascimentos, que todas as crianças são registradas 

como filhos legítimos. O vocábulo ‘legítimo’ não se refere aos filhos naturais, biológicos, e sim 

aos filhos reconhecidos pelo Poder Público, na forma da lei. Tanto os biológicos quanto os 

sócios afetivos são legitimados e reconhecidos como filhos. A Constituição também garante 

aos adotados por estrangeiros, a qualidade de “brasileiros”, podendo eles terem dupla 

nacionalidade, ou renunciarem esta nacionalidade, ficando a critério de cada um.  

A adoção internacional ganhou força no começo dos anos oitenta, sendo caracterizada 

mais como um ato humanitário de ajuda às crianças pobres. Normalmente era praticada por 

europeus, casais sem filhos, que viam nos países latino-americanos a possibilidade de ajudar 

alguém a melhorar de vida.  

A habilitação para adotar, vinda do país de origem do pretendente adotante, é feita na 

forma de seleção, por órgãos governamentais, como ocorre na França, ou por agências de 

adoção, como na Bélgica. Estas agências devem ser autorizadas, cadastradas e, principalmente 

controladas pelo Poder Público daquele país, pois só assim o magistrado brasileiro poderá ter 

confiança em tais agências. O estudo psicossocial será na forma de um dossiê, realizado por 

assistente social ou psicólogo estrangeiro, narrando sobre a capacidade dos adotantes como 

também sobre os motivos. Amaral Santos (1998, p. 22) comenta a respeito da adoção 

internacional e do procedimento adotado no Brasil, afirmando que o estrangeiro deve trazer 

documento do país de origem, comprovando aptidão para tal 

Este procedimento visa coibir o tráfico de crianças, um perigo real de danos irreparáveis. 

Para se evitar tal crime, o Poder Público deve fiscalizar sempre as adoções, e sugere-se, ainda, 

que seja distanciada de qualquer contraprestação financeira para tal ato, sendo beneficiados os 

pais, psicólogos, religiosos, instituições filantrópicas, tanto direta quanto indiretamente.  

O envio de crianças brasileiras para o exterior somente é permitido quando houver 

autorização judicial. “Procura-se minimizar a problemática do tráfico de crianças. O 

estrangeiro, domiciliado no Brasil, submete-se às regras nacionais de adoção e pode adotar, em 

princípio, como qualquer brasileiro”. (VENOSA, 2016, p. 303). 

Na adoção internacional o menor terá a sua vida modificada por completo. Em se tratando 

de criança já um pouco crescida, com 3 anos em diante, será tudo novo em seu ambiente 

doméstico. Além de aprender e se acostumar com os novos pais, terá de aprender uma nova 

cultura, uma nova língua, uma nova realidade. Os pais também terão que se adaptar, pois o 
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novo filho vem de uma cultura diferente, talvez até de uma raça diferente. Tal caso é totalmente 

diferente de um bebê recém-nascido, que não sabe falar nem andar. 

Tal adoção não deve ser tolhida, pois propicia ao menor uma oportunidade de melhora de 

vida, de um futuro mais digno, de uma “certeza”, que talvez não fosse encontrada aqui. É 

inegável e inquestionável que a qualidade de vida, de saúde, de educação, é superior nos países 

da Europa e América do Norte, sendo que não é direito nosso de impedir que uma criança 

abandonada pelos pais biológicos, sejam privados de uma oportunidade única em suas vidas. 

 

3.2 Adoção Socioafetiva 

 

A adoção socioafetiva pode ser conceituada como a relação parental onde não há vínculo 

biológico, baseada no afeto, mútuo respeito, na convivência de como se pais e filhos fossem. É 

o caso de o padrasto ou madrasta adotar o filho de seu cônjuge, oriundo de outro 

relacionamento. Pode ocorrer, coincidentemente, de a adoção socioafetiva ser multiparental. 

 

A paternidade socioafetiva, sob a noção da posse de estado de filho, que ganha abrigo 

nas mais recentes reformas do direito internacional, não se funda no nascimento, mas, 

num ato de vontade, que se sedimenta no terreno da afetividade, coloca em xeque 

tanto a verdade jurídica como a certeza científica, no estabelecimento da filiação, 

afirma Jaqueline Filgueras Nogueira. (PEREIRA, 2017, p. 432). 

 

O Professor Christiano Cassettari (2015, p. 16) conceitua como: “o vínculo de parentesco 

civil entre pessoas que não possuem entre si um vínculo biológico, mas que vivem como se 

parentes fossem, em decorrência do forte vínculo afetivo existente entre elas”. 

Com relação a esse parentesco socioafetivo, a Professora Marianna Chaves (2014, p. 149) 

expõe que “A ligação que se origina entre indivíduos que convivem como se fossem pais e 

filhos está englobada nas relações de fato baseadas no afeto capazes de serem reconhecidas 

juridicamente”.  

Acrescenta a autora (2014, p. 149) que a análise da questão deve levar em consideração 

três itens: “a) a importância que o afeto possui nas relações de família; b) a difusão do afeto, 

despontado em ambiente primacialmente privado, para o espaço público; c) a consequente 

permanência das consequências jurídicas dos liames criados pelo exercício dessas funções”. 

A afetividade em si, não pode ser mensurada, nem quantitativamente, nem 

qualitativamente. São as exteriorizações desse sentimento que fazem prova para um 

reconhecimento eficaz e verídico da filiação. Neste sentido, o professor Ricardo Calderón 

(2017, p.147) expõe: 
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As manifestações exteriorizadas de afeto podem ser captadas pelos filtros do Direito, 
pois fatos jurídicos representativos de uma relação afetiva são assimiláveis no curso 

de um processo judicial. Por outro lado, é inegável que o afeto em si é efetivamente 

um sentimento anímico, inapreensível de forma direta pelo atual sistema jurídico, o 

que desaconselha que os juristas se aventurem na sua apuração. Consequentemente, 

resta tratar juridicamente apenas das atividades exteriorizadoras de afeto 

(afetividade), um conjunto de atos concretos representativos de um dado sentimento 

afetivo por outrem (esses atos concretos são captáveis pelo Direito, por intermédio 

dos seus meios usuais de prova). Finalmente, resta possível sustentar que a 

socioafetividade se constitui no reconhecimento no meio social de uma dada 

manifestação de afetividade, percepção por uma dada coletividade de uma relação 

afetiva (repercussão também captável pelo Direito, pelos seus meios usuais de prova).  

 

Esta modalidade de adoção é fundada na posse de estado filho, ou seja, é uma relação 

existe no mundo dos fatos, mas os envolvidos ainda não a regularizaram. Podemos comparar 

analogicamente, com a união estável, a título de exemplo. 

Ocorre, que para se formalizar essa situação, os envolvidos deveriam buscar por meio 

judicial a adoção definitiva dos filhos, já que por meio extrajudicial (cartório) ainda era 

impossível. 

Conforme pesquisa feita pelos Professores Marcos Ehrhardt Júnior e Karina Barbosa 

Franco (2018, p. 227): 

 

Diante do fenômeno crescente da desjudicialização do direito civil, o CNJ, em boa 
hora, acolheu o pedido do IBDFAM no sentido de uniformizar a regulamentação da 

filiação socioafetiva pela posse de estado de filho nos cartórios, editando o referido 

Provimento nº 63, que consubstancia uma conquista para o direito das famílias, diante 

da atuação vanguardista do Instituto.  

(...) 

O objetivo da norma administrativa do CNJ é o reconhecimento da parentalidade 

socioafetiva em uma perspectiva de desburocratização do direito das famílias, cuja 

origem se deu em função da socioafetividade existente entre pai/mãe e filho pela posse 

de estado de filho que gera esse vínculo. 

 

Em outras palavras, foi a partir de 2017, com este Provimento do CNJ (Conselho Nacional 

de Justiça), que facilitou o reconhecimento voluntário da adoção socioafetiva, perante os 

cartórios.  

Esta desjudicialização em específico é produto da nova cultura jurídica brasileira, em 

facilitar a resolução de demandas, com o desafogamento do Poder Judiciário. 

 

3.3 Adoção Multiparental 

 

Este termo pode parecer novo para muitas pessoas, bem como sua prática, mas a realidade 

é que este instituto é tão antigo quanto a história e da formação das civilizações. A historiadora 
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francesa Michelle Perrot (1993, p. 75) afirma que "a história da família é longa, não linear, feita 

de rupturas sucessivas". Com isto, podemos afirmar que nas tribos indígenas a prática da 

multiparentalidade era a regra nesta sociedade. 

Podemos ver que os costumes nativos da América sofreram alterações conforme o modo 

de vida Europeu. Pierre Clastres (2004, p. 56) fala a respeito dos ataques culturais sofridos pelas 

tribos americanas no decorrer da colonização no continente. Ele usa o termo “etnocídio” como 

forma de dizimar a cultura e costumes de um povo, definindo-o como “a destruição sistemática 

dos modos de vida e pensamento de povos diferentes daqueles que empreendem essa destruição. 

Em suma, o genocídio assassina os povos em seu corpo, o etnocídio os mata em seu espírito”. 

A peculiaridade das tribos amazônicas, na sua evolução sociocultural, está justamente em 

sofrer o mínimo de interferência externa à sua condição. Com o aumento demográfico das 

tribos, estas se subdividiam, em busca de novas terras para moradia e cultivo.  

 Com relação ao debate específico da multiparentalidade indígena, devemos ter em 

mente, que a cultura estranha ao nosso cotidiano, o que é diferente ao nosso padrão de normal, 

deve ser respeitado como um valor fundamental intrínseco à comunidade objeto de estudo. 

Sendo um direito universal, principiológico, a diversidade cultural não deve ser julgada pelos 

olhos do senso comum.  

Em seu estudo sobre a família na tribo dos Jarawara, a professora Fabiana Maizza 

mostra que o engessamento familiar não existe, ficando sempre aberto à possiblidade de uma 

expansão afetiva.  

Nesta tribo, especificamente, ocorre o que ela denomina de “sedução”, onde crianças 

são seduzidas e conquistadas para trocar de família. A criança passa a reconhecer mais de um 

pai e mais de uma mãe, pois não tem maturidade ainda para entender a reprodução biológica.  

Obviamente, quando tal maturidade chega, ela (criança) passa a entender quem são seus 

pais biológicos, mas sem negar o vínculo afetivo com a outra família. 

 

As crianças chamam seus pais de criação de “pai” (abi) e “mãe” (ami) e, quando muito 

pequenas, não sabem que estão sendo criadas por pessoas que não são seus pais, mas 
ao fio do tempo entendem. Quando já estão “grandinhas” e começam a chamar as 

pessoas em seu entorno por termos vocativos, elas passam pelas relações de seus pais 

yokana, e não pelas de seus pais de criação. Aproximadamente um terço das crianças 

jarawara são criadas por pais que não são seus pais biológicos. 

(...) 

A sedução das crianças, que através de seus próprios desejos e escolhas passam a viver 

com os pais de criação, gera um fenômeno que poderíamos entender como uma 

“multiparentalidade”. Em muitas sociedades amazônicas, foi descrito um fenômeno 

intitulado de “multipaternidade” que se apoiaria na ideia de que para se fazer uma 

criança não é suficiente uma única relação sexual, mas sim várias: a formação de vida 

seria um trabalho contínuo no ventre de uma mulher. Se por acaso a mulher tiver mais 
de um namorado com quem mantém relações sexuais no período de gestação, todos 
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eles serão pais da criança. Entre os Jarawara, a multipaternidade é um fenômeno 

bastante comum, mas é também um assunto sobre o qual as mulheres evitam falar por 

causar muita “raiva”/“ciúmes” (hamaka) em seus namorados ou maridos, e 

consequentemente, muitas brigas. A multipaternidade jarawara seria análoga ao que 

acontece com os vegetais nos roçados: “misturou o cará branco (wawasa) com o 

vermelho (mamawa) e ai saiu preto (soki)”, me foi explicado. O termo dyoro tokanaro, 

“misturado”, poderia ser traduzido como “sair de/ evidenciar de, mais de um”. Esse 

discurso remete às plantas - que como veremos são centrais para se pensar a 

parentalidade jarawara - e também, mais uma vez, à proximidade: a multipaternidade 

estaria de alguma maneira vinculando os parceiros da mãe via a proximidade que eles 
mantêm com a mesma mulher. (MAIZZA, 2017, p. 89) 

 

Podemos ver, ainda, no mesmo estudo, que a monogamia não era regra a ser praticada 

nas tribos, pois o conceito de casamento, tal como é visto na sociedade atual, não era 

reconhecido, nem mesmo se tinha a ideia de perpetuação do culto familiar, como tal a 

concebemos. Um homem poderia desposar mais de uma esposa, e vice versa, principalmente 

para exercer as funções parentais no caso de morte do genitor biológico. 

 

É muito comum que quando duas irmãs são casadas com um mesmo homem e uma 

delas não pode ter filhos, esta crie os filhos de sua irmã com o marido de ambas. Como 
os casamentos acontecem em geral entre pessoas que moram na mesma aldeia 

(existiria uma “endogamia de aldeia”), uma criança criada por seus “tios cruzados” 

morará, na maioria dos casos, na mesma aldeia que seus pais. Quando há criação pelos 

avós maternos, normalmente as mulheres são mães solteiras e moram na casa de seus 

pais. Assim, a maioria das crianças é criada por pessoas que moram na mesma aldeia 

que seus pais, e às vezes na mesma casa que eles. A proximidade entre os pais de 

criação e os pais yokana de uma criança seria um fator inerente ao nayana. Por isso, 

o nayana, ou “a criação (de criança)”, não equivaleria ao nosso conceito de adoção. 

Se por adoção pensamos em crianças que em um primeiro momento se distanciaram 

dos pais para, em seguida, serem criadas por pessoas com quem não tinham 

inicialmente vínculos, aqui a criação passaria sobretudo pela proximidade, tanto dos 

vínculos como do lugar onde moram os pais de “verdade” e de criação. (MAIZZA, 
2017, p. 87) 

 

Acrescenta ainda a Professora Fabiana (2017, p. 90) sobre a multiparentalidade: “Por 

outro lado, teríamos igualmente uma multipaternidade que seria associada a criação de crianças 

(nayana). Essa multiparentalidade não seria exclusivamente masculina, mas teria uma 

correspondência feminina que é a multimaternidade”. Ela se daria através da sedução de 

crianças que não são filhos biológicos das pessoas.  Afirma a autora que, “quando a criança 

escolhe outros pais, os seus pais biológicos continuam a se preocupar com ela e de alguma 

maneira, continuam a ser seus pais”.  

Nesse diapasão, algumas crianças acabam por ter mais de uma mãe, ou mais de um pai: 

seus pais biológicos e os pais de criação, que podem ser mais de um. Esta discussão parece 

então dividir o parentesco entre pais biológicos e pais sociais, algo que remete à própria 

discussão natureza e cultura. “No entanto, o que a criatividade jarawara sugere é que não existe 

dado (“natural”, “biológico”), o dado é na verdade fruto de uma agência intencional de sedução, 



         74 

de persuasão, de convencimento constante do outro para ficar perto de si. Não seria exagero 

dizer que para os jarawara, a parentalidade é uma forma de sedução”. (MAIZZA, 2017, p. 90). 

Embora haja essa sedução da criança por parte dos candidatos a pais, estes já 

depositavam o afeto no curumim, como se filho biológico fosse. Presume-se, que o laço 

biológico não possuía nenhuma importância fundamental na constituição familiar indígena, 

visto que todos se consideravam componentes de uma grande família. 

Esta forma peculiar e particular de vida analisada e estudada pelo senso crítico, apoiado 

em estudos e pesquisas científicas, totalmente desnudados da moral e bons costumes, que são 

conceitos relativos e líquidos. Assim nos ensina a Professora Albertina Anastácio (2017, p. 195) 

ao afirmar que: “Em consonância com o relativismo cultural, inexistem valores universais que 

sejam capazes de se consubstanciarem em verdadeiras bússolas para a humanidade, com uma 

receita pré-moldada, estabelecendo os padrões do certo e errado”. 

Sobre o tema indígena a ONU assim se manifesta: 

Artigo 12. 1. Os povos indígenas têm o direito de manifestar, praticar, desenvolver e 

ensinar suas tradições, costumes e cerimônias espirituais e religiosas; de manter e 

proteger seus lugares religiosos e culturais e de ter acesso a estes de forma privada; 

de utilizar e dispor de seus objetos de culto e de obter a repatriação de seus restos 

humanos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO E 

CIÊNCIA E A CULTURA, 2009, p. 21). 

 

No artigo 4º, item 2, da Declaração sobre os Direitos das Pessoas pertencentes a Minorias 

Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas da ONU, vemos: 

 

Artigo 4º. 
2. Os Estados adotarão medidas para criar condições favoráveis a fim de que as 

pessoas pertencentes a minorias possam expressar suas características e desenvolver 

a sua cultura, idioma, religião, tradições e costumes, salvo em casos em que 

determinadas práticas violem a legislação nacional e sejam contrárias às normas 

internacionais. 

 

A multiparentalidade é um fenômeno recente na história da família no Brasil, onde há 

uma quebra paradigmática do conceito de parentalidade. O indivíduo deixa de ter um pai e uma 

mãe, para ser reconhecido por mais de um pai e mais de uma mãe. É a expressão da pluralidade 

existente em nossa sociedade, e que é reconhecido expressamente no Texto Constitucional. 

A família passou por diversas alterações no curso da história, adquirindo novas feições, 

inovações legislativas, em busca da proteção estatal, em razão da evolução sociológica e 

comportamental dos indivíduos. Em seu artigo de periódico as professoras Ana Carolina 

Teixeira e Renata Rodrigues (2015, p.11) falam em (des)construção de institutos, como uma 

grande conquista advinda dos princípios constitucionais. Compreendeu-se o “fato de que 
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conceitos como família, paternidade, maternidade, filiação e parentesco não consistem em 

conceitos naturalizados ou dados prontos”, mas que são construções culturais ou criações 

humanas. 

Vemos que diante da pluralidade, tão presente e explícita no mundo atual, a 

multiplicidade de estilos de vida ocasiona a quebra de diversos paradigmas concretizados no 

âmago do ser. O estilo de vida digna se torna uma subjetividade, encarada como meio para se 

alcançar a realização pessoal, onde cada um conduz sua vida como melhor convier. 

Assim como as famílias poliafetivas, a adoção multiparental pode ser vista com repúdio 

e sofrer discriminação por algum setor da sociedade, visto que é difícil quebrar o sentimento 

patriarcal, tão enraizado no mundo ocidental. “Disto decorre a possibilidade de cada um 

constituir família a partir do “modelo” ou da “ausência de modelo” que bem atenda às 

necessidades de livre desenvolvimento da personalidade e de proteção de sua concepção de 

dignidade”. (RODRIGUES; TEIXIERA, 2015, p. 12) 

Ainda conforme o artigo publicado, as autoras conceituam na ótica da Psicanálise e do 

Direito, onde na primeira ciência, haveria um desdobramento do conceito de pai, a saber: pai 

real, pai simbólico e pai imaginário. (RODRIGUES; TEIXIERA, 2015, p. 12-13). 

Citando o trabalho de Roland Chemana, Dicionário de Psicanálise, as autoras conceituam 

pai real como o pai concreto, o indivíduo inserido em um núcleo, com suas particularidades e 

limitações, onde sua função seria o provedor. 

Na conceituação de pai simbólico vemos que é definido como o sujeito que organiza e 

possibilita o acesso moderado do filho ao prazer sexual e a castração do vínculo materno, sendo 

o pai imaginário, aquele a quem o filho vê como causador dessa castração materna. 

 

O que se nota dessa brevíssima exposição da estrutura psicanalítica da paternidade é 

que a paternidade liga-se eminentemente a um papel ou função simbólica a qual o pai, 

nem sempre o pai real, deve desempenhar na estruturação psíquica da personalidade 

e da identidade de seus filhos. Portanto, mesmo a partir de critérios epistemológicos 

e científicos próprios, a psicanálise analisa a paternidade como uma estrutura 
eminentemente funcional. (RODRIGUES; TEIXIERA, 2015, p. 12). 

 

O Direito também possui uma conceituação um pouco difícil de paternidade, em razão da 

discussão científica, quando é deixado de lado conceitos conservadores e surgem novas 

definições baseadas na liberdade humana. A relações de ascendência e descendência baseadas 

na biologia, foram superadas, e atualmente transcendem a simples consanguinidade. 
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Não somente os questionamentos sobre família tradicional, família homoafetiva, família 

anaparental, família eudomista, família poliafetiva vieram à tona nas úlitmas décadas. O estado 

de filiação também se tornou fonte de argumentação e revisão conceitual. 

Diante de todas as mudanças, houve uma alteração primordial na natureza jurídica da 

família. Ela deixou de ser formal e se tornou social, com função própria, adversa à ideia de 

funcionalidade em si mesma. Ela passou a se constituir em um locus de realização pessoal, 

atribuindo-se às pessoas o poder de “(des)constituição familiar”. 

 

A liberdade de constituição familiar, marcada não só pela possibilidade de 

desconstituição do casamento - inaugurada pela Lei do Divórcio, em 1977 -, mas 

também pela possibilidade de se constituir família por meios informais, e, de maneira 

igualmente informal, pôr fim à sua existência, gerou o fenômeno social, hoje, 

amplamente disseminado em nossa realidade, consistente na formação das chamadas 

famílias recompostas, que trazem cada vez mais complicadas repercussões jurídicas, 

mormente no que diz respeito ao estabelecimento dos papéis parentais e do exercício 

do poder familiar, indicando a corrosão de um último paradigma de nossa cultura 

jurídica: a biparentalidade, que cede lugar ao que aqui convencionamos denominar 
multiparentalidade. Esse novo fenômeno jurídico tem seu fundamento, também, nas 

concepções de socioafetividade, novo fator propulsor ao estabelecimento de 

parentesco. (RODRIGUES; TEIXIERA, 2015, p. 16). 

 

A adoção é o meio pelo qual insere-se um filho em uma determinada família, constituindo 

um novo pai ou mãe, onde não haja ligação biológica direta. Os filhos oriundos da adoção, não 

possuíam os mesmos direitos dos filhos consanguíneo, na Constituição Federal pretérita. Nota-

se aí, um imenso sentimento de repulsa à essa forma de filiação, com forte carga protetiva 

patrimonial em defesa dos filhos biológicos. Conforme a Professora Maria Goreth Valadares 

(2016, p.83), a adoção é a opção que mais acarreta consequências drásticas na vida da criança 

e do adolescente, em comparação à guarda e à tutela, pois todos os vínculos com a família 

biológica serão rompidos, permanecendo os impedimentos matrimoniais. 

Os doutrinadores reconhecem a formação do vínculo socioafetivo a partir da 

comprovação de elementos da posse de estado de filho, a saber: nome, trato e fama. Somente a 

posse de estado de filho, por si só, não é caracterizador da filiação socioafetiva, sendo o 

exercício fático da autoridade parental, o elemento primordial caracterizador, no caso da 

ausência da relação biológica. O vínculo consanguíneo não é causa formal da parentalidade, 

mas sim, o próprio exercício objetivo dos pais, sendo por tal razão que a genética é subsidiária. 

 

Partindo da premissa de que família é uma estruturação psíquica, na qual 

parentalidade e filiação são funções que determinadas pessoas exercem umas nas 

vidas das outras, reciprocamente, a maneira mais objetiva de se averiguar a existência 
dessas relações é procurar identificar a prática de atos que são típicos da autoridade 

parental, cujo conteúdo básico consiste em um conjunto de deveres da família que 
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correspondem aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, positivados no 

artigo 227 da CF. (RODRIGUES; TEIXIERA, 2015, p. 21). 

 

Podemos ver, no Código Civil de 2002, em seu artigo 1.636, que “O pai ou a mãe que 

contrai novas núpcias, ou estabelece união estável, não perde, quanto aos filhos do 

relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência 

do novo cônjuge ou companheiro”. 

O que podemos ver é que tal artigo manifesta a vontade do legislador em proteger os 

interesses do menor, quanto a uma possível interferência negativa do novo(a) companheiro(a) 

do pai ou mãe. Certo que é vedado a interferência no poder familiar, por parte do novo cônjuge, 

mas também é certo que essa interferência, ocorrendo de forma positiva, é saudável na formação 

dos filhos. 

Na prática, é realmente de difícil aplicação essa norma, pois pode haver uma interferência, 

mesmo que sutil, psicológica, por parte do consorte atual, em relação aos filhos anteriores do 

outro consorte. Na ótica positiva, podemos ver, que os novos arranjos familiares proporcionam 

novas ligações afetivas, abrindo espaço para uma nova figura materna ou paterna na vida dos 

filhos: A socioafetividade.  

Com as novas formações familiares, é possível dizer, que o filho proveniente de uma 

relação pretérita, passa a ter dois pais, ou duas mães, ou ambos, totalizando quatro entes 

parentais, responsáveis pela formação completa dele. De acordo com a professora Ana 

Carolina, a não tutela desse fenômeno, pode ser “explícita agressão ao princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente, que nessas situações prescinde da convivência com todas 

essas figuras, e que deve ser, portanto, tutelada amplamente pela ordem jurídica”.  

(RODRIGUES; TEIXIERA, 2015, p. 23). Acrescentam ainda: 

 

Rodrigo da Cunha Pereira, em seu diálogo entre Direito e Psicanálise, ensina que, para 

a estruturação de uma pessoa, é necessário que alguém cumpra funções paternas e 

maternas em sua vida, que poderá ser ou não os pais biológicos. Por isso, a família 

não é um agrupamento natural, mas cultural, pois ela sobrevive independentemente 

dos vínculos biológicos existentes entre seus membros. Essa é uma das justificativas 

pela impossibilidade de limitar as formas de família, pois, na contemporaneidade, ela 

é plural. 

No mesmo sentido, leciona Maria Christina de Almeida, que defende ser a paternidade 

e a maternidade muito mais uma função do que uma ligação específica ao ascendente 

biológico. Por isso, o reconhecimento de situações fáticas representadas por núcleos 
familiares recompostos traz novos elementos sobre a concepção de paternidade, 

compreendendo, a partir deles, o papel social do pai e da mãe, desvinculando-se do 

fator meramente biológico e ampliando seu conceito, realçando sua função 

biopsicossocial. (RODRIGUES; TEIXIERA, 2015, p.25). 
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O paradigma da família também muda com essa inovação sociológica, pois a paternidade 

e maternidade deixam de ser reconhecidas com base na consanguinidade, e na adoção, para 

serem tuteladas pela ordem jurídica.  

Notamos, com isso, que aquela noção patriarcal de família vai perdendo mais espaço para 

os novos arranjos familiares, baseados na afetividade, respeito. A multiparentalidade não era 

imaginada algumas décadas atras, assim como os relacionamentos poliafetivos. Eram de causar 

repulsa social, espanto e preconceitos, e ainda o são.  

A (des)constituição das famílias é uma realidade presente, advinda da liberdade pessoal 

de cada indivíduo em escolher o modo de viver, e como viver, com base em suas subjetividades. 

A multiparentalidade, ao nosso ver, é uma forma de trazer mais segurança aos menores, pois 

eles estarão cobertos por, pelo menos, três figuras afetivas exercendo as funções de pai e mãe. 

Acreditamos que se pode acabar com a celeuma jurídica e impasse de decisão do magistrado, 

na hora de escolher quem ficará com a criança, no caso de uma disputa entre os pais biológicos 

e socioafetivos. 

 

Assim, caso seja rompida a convivência familiar com quaisquer das figuras parentais 

– formadas por vínculos biológicos, presumidos ou socioafetivos –, o menor terá 

mecanismos jurídicos capazes de proteger seus direitos fundamentais, especialmente 

enumerados para preservar a possibilidade de seu desenvolvimento pleno, pois, 

através do convívio e do cuidado diário, tornaram-se dependentes da assistência 
provida por cada um deles, tanto no âmbito material, quanto na seara existencial, de 

modo a gerar os mesmos efeitos do parentesco. (RODRIGUES; TEIXIERA, 2015, p. 

26). 

 

O escopo da multiparentalidade é justamente tutelar os interesses do menor, onde se 

agregam ao seu redor todos possíveis pais e mães em união de esforços para prover 

materialmente, afetivamente e moralmente à criança e ao adolescente. Essa diversidade em 

contraposição ao paradigma já estruturado, proporciona um desenvolvimento humanista da 

criança, aprendendo desde cedo o respeito às diferenças e à pluralidade existente em nosso 

meio. Ousamos em afirmar que, em breve, os termos “padrasto” e “madrasta” cairão em desuso 

no cotidiano familiar, no caso de famílias recompostas.  

Como os padrastos e madrastas já atuam ativamente nas vidas das crianças, servindo 

também como referencial ao desenvolvimento delas, além de terem o laço afetivo concretizado, 

é justo e imperioso que o ordenamento jurídico reconheça na, na forma de leis, essa realidade. 

 

Ignorar o fenômeno da multiparentalidade pode representar agressão a direitos 

fundamentais da criança e do adolescente, por lhes suprimir convivência familiar, 

assistência moral e material em relação àqueles que se responsabilizaram faticamente 

pela prática de condutas típicas da tríade criar, educar e assistir. E não fazê-lo apenas 
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pelo aprisionamento a um paradigma codificado anterior, não é razão suficiente para 

ilidir a diretriz constitucional de ampla tutela dos menores. (RODRIGUES; 

TEIXIERA, 2015, p. 28). 

 

A Alemanha é um exemplo de um país, que passou a regular juridicamente as famílias 

recompostas, ou famílias mosaicas. O pátrio poder fora estendido aos padrastos e madrastas, 

como forma de se desenvolverem plenamente. 

 

O direito germânico reestruturou o chamado pátrio poder, que até então era exclusivo 

dos pais consanguíneos, assim como em nossa legislação, para estendê-lo a terceiros 

como o pai e a mãe afim, possibilitando a titularidade e exercício compartilhado dessa 

situação jurídica. Conforme artigo 1687b do BGB, o “Pequeno Pátrio Poder”, 

denominação usada pela doutrina especializada, revela-se da seguinte maneira:  

§ 1687b - Poderes de guarda do cônjuge: 

O cônjuge de um dos pais que tem a guarda e que não é um dos pais da criança, tem 

o direito da codecisão nos assuntos diários da criança, o qual tem que exercer em 

consentimento com o pai(mãe) que tem a guarda parental.  

Em casos urgentes, o esposo tem o direito de agir como for necessário para o bem da 

criança; ele tem que informar imediatamente o pai que tem o pátrio poder.  

O juiz familiar pode limitar ou excluir os direitos segundo o parágrafo primeiro, 

quando for necessário para o bem da criança. 

Os poderes-direitos segundo o parágrafo primeiro não existem quando os cônjuges 

vivem temporariamente separados. (RODRIGUES; TEIXIERA, 2015, p. 29-30). 

 

De acordo com o entendimento das professoras Ana Rodrigues e Renata Teixeira (p. 30), 

que também é o posicionamento que adotamos, os efeitos da multiparentalidade ocorrem da 

mesma forma e extensão que nas filiações biparentais, não existindo hierarquia entre 

ascendentes, em face dos princípios da isonomia e da solidariedade. A multiparentalidade pode 

existir concomitantemente com a união poliafetiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 



         80 

4 MONONORMATIVIDADE E HETERONORMATIVIDADE COMO ÓBICE PARA 

O RECONHECIMENTO DAS UNIÕES POLIAFETIVAS 

 

Em seu artigo intitulado Mononormatividade, Intimidade e Cidadania, a professora 

Duína Porto apresenta uma pesquisa acerca da imposição normativa compulsória da 

monogamia como paradigma e princípio estruturante da conjugalidade e como modelo 

institucionalmente protegido. 

A mononormatividade tem estreita ligação com a heteronormatividade e 

homonormatividade, sendo que estes dois termos não são antônimos.  

A heteronormatividade representa a hegemonia de uma sexualidade específica, no caso a 

heterossexualidade, enquanto a homonormatividade é apenas a busca pela equiparação a 

parâmetros heteronormativos.  

Em outras palavras, podemos traduzir que enquanto há uma cultura padronizada e 

hegemônica da heterossexualidade, como comportamento padrão aceito socialmente, a luta-se 

através da homonormatividade, para que esse padrão seja desconstruído, buscando a aceitação 

e normatização desta sexualidade, respeitando-se a intimidade da vida privada, e reconhecendo-

se direitos na condição de cidadãos. 

 

A regulação da sociedade humana por meio da normatização da sexualidade, com a 

fixação do que é permitido e do que é proibido, possui razões tanto biológicas como 
socioculturais. O repensar sobre a imposição do discurso monogâmico é focado na 

segunda perspectiva, fazendo-se desde já a ressalva de que não há o propósito de 

criticar a monogamia como escolha relacional, mas somente enquanto normatização 

de conjugalidade. Sem adentrar em elucubrações psicológicas ou filosóficas sobre a 

monogamia ser ou não da natureza humana ou, nas palavras de Emens (2004), se amor 

igual a monogamia e ciúme é uma evidência do amor, o intuito do artigo é levantar 

conjecturas a respeito da monogamia enquanto normativa excludente dos modos de 

conjugalidades não monogâmicas do âmbito da proteção estatal. (PORTO, 2018, p. 

655). 

 

A exclusão destas minorias (não-monogâmicas) acarreta a diminuição do exercício de sua 

cidadania, de prejuízos em seus direitos patrimoniais, além dos constrangimentos sofridos forte 

carga discriminatória. 

O não reconhecimento das relações poliafetivas se dá pela hegemonia monogâmica, que 

as tornam ilegítivas e ilícitas, através de leis postas que protegem o vínculo matrimonial 

monogâmico, lembrando que este possui forte carga hereditária oriunda da sociedade patriarcal 

e chancelado pela Igreja. 

Nas palavras de Maria Berenice Dias (2016, p. 214), as formas de que amar que fogem 

do modelo convencional, patriarcal, heteronormativo e singular, são alvo de críticas e 
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discriminações religiosas, que por sua vez, refletem na formação de opinião das pessoas, 

restando a repulsa social e o silencio do legislador. “Ou o silêncio ou a expressa exclusão de 

direitos. Nada mais do que uma vã tentativa de condenar à invisibilidade formas de amor que 

se afaste do modelo monogâmico”. (DIAS, 2016, p. 214). 

Para se ter uma conexão entre mononormatividade, intimidade e cidadania, é necessário 

olhar o conceito de cidadania para além do que é conhecido vulgarmente. A autora fala em 

“cidadania sexual” (PORTO, 2018, p. 656), onde a autonomia e a liberdade sexuais são direitos 

fundamentais a serem exercidos pelo ser humano.  

A autora (2018, p. 656) explica o termo “mononormatividade” e o porquê de ser pouco 

utilizado na literatura jurídica brasileira: 

 

A expressão "mononormatividade" ainda é pouco frequente nos textos jurídico-

científicos da língua portuguesa do Brasil, sendo mais comum no idioma inglês 

("mononormativity" ou "mono-normativity"), certamente porque a discussão sobre o 

seu significado e conteúdo está mais amadurecida em países como Estados Unidos, 

Austrália e no Reino Unido, embora tenha sido creditada a dois pesquisadores da 

Universidade de Hamburgo, na Alemanha, Pieper e Bauer, que passaram a utilizá-la 
para explicar a matriz normativa do modelo hegemônico monogâmico de 

relacionamentos íntimos, a interação complexa de discursos, normas jurídicas, 

relações de poder e formas de subjetividade decorrente da constatação de que a 

monogamia parece ser a norma onipresente da conjugalidade (PIEPER; BAUER, 

2005; PIEPER, 2013). 

 

Os termos “mononormatividade”, “heteronormatividade” e “homonormatividade” trazem 

a ideia de algo normativo, obrigatório, de uma regra ou comportamento a ser seguido, ou de um 

padrão estabelecido. Quem estiver circunscrito a essas normas, será aceito, e quem não estiver, 

estará fadado à marginalização ou discriminação. Se um determinado comportamento não está 

sob a tutela jurídica de reconhecimento, não haverá proteção de direitos e benefícios, 

ocasionando a exclusão de certos sujeitos e situações. 

É o caso das uniões poliafeitvas, cujos argumentos para o não reconhecimento é 

justamente a ausência de norma jurídica para tal, além da justificativa da repulsa social a esta 

opção familiar. Lembrando que, em um passado bem recente, as uniões homoafetivas não eram 

reconhecidas juridicamente, sob o mesmo argumento de falta de norma jurídica posta, pela 

interpretação literal, estrita e fundamentalista do significado de família e casamento na 

legislação brasileira. 

A “heteronormatividade” descreve as circunstâncias em que o padrão heterossexual é tido 

como normal e que discrimina os divergentes. “Ela pode ser entendida ainda como o regime de 

crenças, atitudes e valores que privilegia a heterossexualidade, envolvendo discursos, estruturas 
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de compreensão e instituições que naturalizam alguns comportamentos relativos à intimidade, 

notadamente no terreno da sexualidade.” (PORTO, 2018, p. 658). 

A heterossexualidade, como forma de expressão da sexualidade de uma maioria, faz com 

que as outras formas não pareçam coerentes com o meio social, embora atualmente o 

reconhecimento das uniões homoafetivas seja apenas tolerado. Conforme a autora, citando 

Klesse, a heteronormatividade confere privilégios àqueles que se adequam a este 

comportamento imposto veladamente, tais como direitos patrimoniais em gerais. 

Os que não se adequaram ao comportamento padrão adotado, tem prejudicados seus 

direitos, sendo clara a afronta ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, além do respeito 

à pluralidade social consagrada na Constituição Federal. 

A heteronormatividade, hegemonia e privilégio possuem conceitos que estão intimamente 

ligados e próximos entre si, conforme a autora Duína Porto (2018, p. 660). 

 

A hegemonia, enquanto domínio, predominância, supremacia ou influência 

preponderante também é interpretada como normalização, funcionando por 

intermédio da regulação de estruturas de inteligibilidade, sendo que qualquer 

articulação hegemônica depende da supressão ativa de suas alternativas, consoante as 

ideias de Butler e Smith (apud KLESSE, 2007). Nas palavras de Connell e 

Messerschmidt (2013), a hegemonia não significa necessariamente violência, apesar 

de poder ser sustentada pela força; pode significar, sobremaneira, ascendência 

alcançada através da cultura, das instituições e da persuasão. 

Diante disso, a heterossexualidade como forma hegemônica torna certos modos de 

heterossexualidade as únicas expressões válidas e inteligíveis das identidades sexuais 

e sociais, legitimando a supressão ou discriminação de orientações sexuais diferentes 
(KLESSE, 2007) e, portanto, privilegiando determinadas situações em detrimento de 

outras. E por que o referido autor faz menção a certos modos de heterossexualidade? 

Não estaria a heterossexualidade como um todo sob o apanágio da 

heteronormatividade? A resposta afirmativa não parece ser a mais factível e 

condizente com a realidade. 

 

Mesmo no comportamento heterossexual, há graus de aceitação e tidos como mais 

normais que os outros. Exemplo disso, são os casais heterossexuais formalmente casados, 

monogâmicos e com filhos, seguidos dos monogâmicos em união estável, e por fim, os solteiros 

heterossexuais.  

A heteronormatividade não representa apenas a norma imposta da sociedade de adoção 

da heterossexualidade como comportamento padrão. Está embutida, também a celebração do 

casamento, a geração de filhos, a formação de patrimônio, a participação ativa na vida pública, 

incluindo a capacidade de trabalho, e por fim, o consumo. É uma sistematização do modo de 

vida, que faz a aceitação em um círculo social. 

Com relação à homonormatividade, podemos dizer que não se trata de ser o oposto da 

heteronormatividade: 
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De acordo com Schippers (2016), a homonormatividade é identificada como a 
assimilação da heteronormatividade pelos gays e lésbicas, no sentido de buscar a 

equiparação aos parâmetros heteronormativos como estratégia para pertencer a um 

grupo considerado normal, reivindicando direitos relacionados à participação nas 

forças armadas, ao casamento conforme a legislação e à adoção de filhos, por 

exemplo, o que legitimaria a conquista de uma cidadania legal, social e política. A 

definição de homonormatividade, assim, estaria mais próxima dessa visão do que da 

concepção ou mesmo da pretensão de uma hegemonia da homossexualidade, até 

porque nesse campo não há como sustentar a existência dessa hegemonia em termos 

sociais e/ou normativos. (PORTO, 2018, p. 661). 

 

Para que se pudesse falar em homonormatividade como forma de hegemonia, segundo a 

autora, haveria a necessidade de uma ruptura da ordem social que permeia a 

heteronormatividade. Ou seja, necessário se faria acabar com todas as normas impostas do 

comportamento reinante, para somente daí, criar-se os privilégios decorrentes desta nova 

ordem. Simplificando, seria a derrubada da “ditadura heterossexual” para a implantação da 

“ditadura homossexual”. 

Certo é que os direitos homoafetivos já foram reconhecidos em diversos países, 

destacando-se o casamento, adoção, benefícios previdenciários. Embora já reconhecidos, ainda 

paira um espectro de insegurança jurídica nessas relações, além da intolerância ainda insistente 

em existir. 

Com relação à monogamia, como forma institucionalizada de matrimônio, podemos 

afirmar que a mononormatividade é análoga à heteronormatividade, como força coercitiva de 

padrão comportamental aceito, pois conforme a autora Duína Porto (2018, p. 662), quando o 

Estado normatiza a monogamia como modelo exclusivo de relações conjugais, ele deixa à 

margem de regulamentação outras situações fáticas que não seguem esse paradigma. Tenta 

justificar tal ato através da defesa da monogamia como princípio estruturante das relações 

convencionais. Tal argumentação é insuficiente diante de uma sociedade plural, democrática e 

inclusiva. 

No Brasil, o discurso monogâmico fora endossado juridicamente por dispositivos 

constantes no Código Penal e Civil. No primeiro podemos identificar os tipos penais da bigamia 

e adultério, sendo este revogado em 2005. A bigamia é crime tipificado como a celebração de 

casamento por pessoa já casada, cuja pena também se aplica a pessoa solteira que contrai 

núpcias com pessoa já casada, caso tenha ciência deste impedimento.  

No Código Civil, vemos a aplicação da nulidade de matrimônios realizados entre pessoas 

já casadas. Ademais, vemos o dever de fidelidade e lealdade recíprocas consagradas no texto 
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civilista, mostrando claramente a adoção da monogamia como princípio norteador das relações 

conjugais. 

 

Ao qualificar como delitos criminais o adultério e a bigamia, também coibidos pela 

legislação civil, o ordenamento jurídico nacional ratificou (e ainda ratifica) o preceito 

da monogamia como estruturante da conjugalidade e da família, como a opção ditada 

pelo Estado para regulamentar, legitimar e proteger as relações daí decorrentes. E 

inegável, pois, a hegemonia da mononormatividade. (PORTO, 2018, p. 664). 

 

Lembra a citada autora que essa mononoramtividade ocorreu no momento em que o 

casamento monogâmico e heterossexual era a única forma de se constituir um modelo de 

conjugalidade e de família tradicional, com a chancela da lei. Questiona em como fazer a 

compatibilização da mononormatividade diante da própria Constituição Federal, pois esta 

alargou as concepções familiares, e, um rol exemplificativo, não limitado de outras formatações 

familiares. “Não restaria incompatível sustentar a mononormatividade face a princípios e 

valores pluralistas contidos na Carta Magna?” (PORTO, 2018, p. 664). 

Este modelo de imposição familiar monogâmica, além de violador dos princípios e 

valores constitucionais, é também excludente. Excludente porque as relações não aceitas como 

normais, por uma sociedade que tem valores religiosos profundamente enraizados 

culturalmente, ficam à margem do reconhecimento estatal, enquanto as famílias monogâmicas 

têm os privilégios decorrentes dos direitos reconhecidos como entidade familiar. Duína Porto 

(2018, p. 665) faz uma conexão entre mononormatividade, hegemonia e privilégio, sendo que 

“essa conexão é ainda mais forte tendo em vista que o paradigma heteronormativo já não reina 

absoluto (ao menos) com o reconhecimento da homoafetividade, sendo que o mesmo não se 

pode afirmar no que concerne à compulsoriedade da monogamia”. 

A discussão acerca da normatividade monogâmica e do privilégio gerado por esta forma 

institucional de convivência afetiva, ultrapassa os limites das esferas públicas e privadas da vida 

humana. Necessário se faz aprofundamento do estudo acerca da intimidade e cidadania. 

A intimidade está associada à privacidade, mas pode-se dizer que a primeira é apenas um 

aspecto da segunda. A intimidade está ligada diretamente à interiorização do ente, as suas 

subjetividades, aos sentimentos e pensamentos. 

 

Frequentemente utilizada como sinônimo de privacidade, é possível, todavia, 

vislumbrá-la como um aspecto desta, o que faz Westin (1980 apud DOTTI) ao 

metaforizar a vida privada como uma cidadela que abrigaria os quatro estados 

característicos da privacidade: a solidão, quando alguém opta por ficar sozinho 

(autodeterminação); o anonimato, que seria o interesse em não ser identificado na 

rotina do dia a dia; a reserva, representando o desejo de não revelar certas coisas sobre 

si mesmo(a); e a intimidade, quando o indivíduo estaria em companhia de outrem ou 
de um pequeno grupo de amigos ou familiares. (PORTO, 2018, p. 667). 



         85 

 

Podemos ver através desta citação, que a intimidade, solidão, anonimato e reserva, 

formam juntas o todo relacionado à privacidade. 

Em sua pesquisa, a autora mostra que no direito alemão e francês, a intimidade está 

inserida no núcleo mais central da vida privada, e que nos Estados Unidos, o termo intimacy 

(intimidade) relaciona-se com a vida afetiva, de natureza sexual da pessoa. Trata-se da 

intimidade, propriamente dita, conhecida pelo senso comum. Já o termo privacy (privacidade) 

era antes concebido como o “direito de estar só”, sendo modernamente associado aos dados 

pessoais, com o advento da era tecnológica. 

A intimidade e a privacidade tutelam a vida privada e sua liberdade de escolhas, não 

podendo sofrer nenhum tipo de óbice quanto aos relacionamentos optados, o modo de vida, a 

sexualidade. A dignidade da pessoa deve ser respeitada, e nesse contexto, o estado não deve 

marginalizar situações fáticas não normatizadas em diplomas jurídicos. 

A definição tradicional de cidadania como capacidade do sujeito ter direitos e deveres, e 

participar ativamente da vida política, social e econômica, está aquém da contextualização do 

tema. A definição de cidadania deve abranger todas as dimensões do gênero e sexualidade, visto 

que a pluralidade constitui a formação do nosso todo. “A cidadania complexa é um pressuposto 

para que a igualdade seja potencialmente factível em um contexto de respeito às diferenças.” 

(PORTO, 2018, p. 669). 

A busca pela igualdade material veio da necessidade de lutar contra as discriminações e 

injustiças sofridas pelas minorias. A luta pelo direito à diferença é uma forma de sedimentar a 

heterogenia da sociedade, rompendo as correntes da ditadura da normatividade da maioria. “O 

direito a estabelecer uma relação não-monogâmica somado à pretensão ao seu reconhecimento 

estatal insere-se nessa lógica, posto que a livre expressão da sexualidade é uma das facetas pelas 

quais a cidadania se manifesta”. (PORTO, 2018, p. 670). 

Podemos falar em direitos sexuais, que são a liberdade de escolha afetiva e da própria 

sexualidade, e estas são elementos da identidade e da cidadania. A identidade do sujeito pós-

moderno não é fixa, essencial ou permanente, mas latente, construindo-se historicamente. 

Com o recente reconhecimento das uniões homoafetivas, como entidades familiares, se 

abriu espaço para um vindouro reconhecimento das uniões poliafetivas. 

 

O tema relacionado aos direitos sexuais também se faz presente na discussão 

internacional sobre direitos humanos desde que surgiu no âmbito da Organização das 

Nações Unidas (ONU), tendo como marcos a Conferência Mundial de Direitos 

Humanos em Viena (1993), a Conferência Internacional de População de 

Desenvolvimento no Cairo (1994) e a 4a Conferência Mundial de Mulheres em 
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Pequim (1995). Desses eventos, vieram importantes documentos incluindo 

preocupações e normativas sobre questões de saúde e segurança sexual, direitos 

sexuais e reprodutivos, direito à privacidade, autodeterminação, igualdade, liberdade 

de casamento e de constituição familiar, entre outros. No ano 2000, a Assembleia 

Geral da Associação Mundial de Sexologia aprovou, no XV Congresso Mundial de 

Sexologia de Hong Kong, a Declaração Universal de Direitos Sexuais, contemplando 

dez direitos fundamentais: liberdade sexual; autonomia sexual, integridade sexual e 

segurança do corpo; privacidade sexual; prazer sexual; expressão sexual; livre 

associação sexual; escolhas reprodutivas livres e responsáveis; informação baseada 

no conhecimento científico; educação sexual compreensiva e saúde sexual (SANTOS, 
2005). (PORTO, 2018, p. 671). 

 

Como a liberdade de casamento e constituição familiar é um direito humano, reconhecido 

pela Organização das Nações Unidas, onde a autonomia privada é exaltada, concluímos que é 

questão de tempo para o reconhecimento de uniões poliafetivas. 

Lembramos que não devemos confundir mononormatividade com monogamia, pois esta 

refere-se a uma opção particular, uma escolha, enquanto a outra é uma norma imperativa de 

conduta, que regula a conjugalidade. “Com efeito, como restou demonstrado, a compreensão 

contemporânea da cidadania não cabe mais em molduras tradicionais, mas foi ampliada para 

abranger campos como o da sexualidade, o que permite afirmar a existência de uma cidadania 

sexual.” (PORTO, 2018, p. 674). 

De acordo com o Professor José Fernando Simão, em seu artigo publicado, “Há limites 

para o princípio da pluralidade familiar na apreensão de novas formas de conjugalidade e 

parentesco?”, faz alguns questionamentos acerca das novas formas de famílias da pós-

modernidade. 

O afeto, segundo o autor, é um valor jurídico que gera parentesco independentemente de 

laços biológicos. Questiona acerca de ser possível, ou não, o ordenamento jurídico limitar as 

formas de relacionamento baseadas no afeto. E se caso houvesse limitação, se haveria ofensa 

ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

O debate acerca do reconhecimento ou não de casamentos poliafetivos, se acentuou em 

2011, quando do reconhecimento da união estável de casais homoafetivos, por parte do 

Supremo Tribunal Federal. 

De acordo com o autor, haveria três fundamentos para o reconhecimento da união estável 

de casais do mesmo sexo: 

 

O primeiro é que a Constituição não limita as formas de constituição de família como 

fazia o antigo Código Civil de 1916, logo, o artigo 226 apenas indica, exemplifica as 

formas de família protegidas pelas Constituição. Abole-se o sistema de exclusividade 

do casamento como forma de constituição de família para a adoção de um modelo 
plural. 
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O segundo argumento é a ausência de vedação expressa pelo Código Civil da 

possibilidade de casamento de pessoas do mesmo sexo. Essa noção implica que o 

intérprete se valha do antigo adágio pelo qual "se a lei não proíbe, não é dado ao 

intérprete proibir". Se o preceito constitucional que, ao tratar da união estável, utiliza 

o vocábulo "entre o homem e a mulher", foi interpretado como sendo exemplificativo, 

as regras do Código Civil que utilizam essa mesma locução devem seguir igual 

interpretação.  

O terceiro fundamento é a proteção das minorias. É função do Poder Judiciário 

proteger as minorias não obstante a omissão do Poder Legislativo. A ausência de lei 

que proteja a família homoafetiva não significa que o Poder Judiciário possa ignorá-
la. É forte e precisa a frase do Ministro Luiz Felipe Salomão: "não pode o Poder 

Judiciário demitir-se desse mister, sob pena de aceitação tácita de um Estado que 

somente é "democrático" formalmente". Se a liberdade garantida pela própria 

Constituição Federal quanto à orientação sexual não é apenas norma programática, 

vazia de alcance, a admissão do casamento homoafetivo é de rigor. (SIMÃO, 2014, 

p. 66). 

 

O instituto do casamento sofreu quatro grandes revoluções na história do Brasil, sendo 

que a primeira se deu pela ruptura do Estado com a Igreja Católica, por meio do Decreto 181 

de 24 de maio de 1890, quando o casamento jurídico passou a ser monopólio do Estado, 

restando apenas caracterizada como união de fato o matrimônio religioso. 

A segunda revolução foi com a admissão do divórcio, no ordenamento jurídico pátrio, 

pois o vínculo matrimonial só se extinguia pela morte de um dos cônjuges. Herança da 

influência religiosa, principalmente da Igreja Católica, pois era catequizado exatamente o 

mesmo princípio. 

A terceira revolução ocorreu justamente quando fora promulgada a Constituição Federal 

de 1988, quando emergiu o princípio da isonomia entre os cônjuges, derrubando de vez a 

hierarquia patriarcal que reinava.  

A quarta revolução, e até agora a última, foi a formalização do casamento entre pessoas 

do mesmo sexo. Não temos dúvidas de que outras revoluções virão quanto ao reconhecimento 

de outras formas de convivência familiar estão de aproximando. O reconhecimento de uniões 

estáveis de relacionamentos poliafetivos, e por conseguinte a formalização de casamento com 

Registro Civil em cartório, serão os próximos passos da marcha de uma sociedade justa e 

desenvolvida. 

Não devemos confundir relações poliafetivas com bigamia, que é crime previsto no 

Código Penal. Também não devemos confundir relações poliafetivas com famílias paralelas e 

famílias simultâneas.  

Nas relações poliafetivas, mais de dois indivíduos unem-se em relacionamento afetuoso, 

onde todos moram no mesmo lar (não obrigatório). Conforme Maria Berenice Dias (2016, p. 

214), nas famílias paralelas o indivíduo possui dois lares, onde mantém relação afetuosa com 

duas pessoas distintas, sendo que uma não sabe da outra.  
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Já nas famílias simultâneas, todos sabem da existência de todos, moram em lares 

separados, mas se aceitam sem nenhum tipo de problema.  

 

A origem judaico-cristã da sociedade ocidental sempre repudiou esta realidade que 

sempre existiu. Não adianta determinação legal que impõe o dever de fidelidade no 

casamento, e o dever de lealdade na união estável. Nada consegue sobrepor-se a uma 

realidade histórica, fruto de uma sociedade patriarcal e muito machista. Mesmo sendo 

casados ou tendo uma companheira, homens partem em busca de novas emoções sem 

abrir mão dos vínculos familiares que já possuem. Eles dispõem de habilidade para se 
desdobrar em dois relacionamentos simultâneos: dividem-se entre duas casas, mantêm 

duas mulheres e têm filhos com ambas. Quer se trate de um casamento e uma união 

estável, quer duas ou até mais uniões estáveis. É o que se chama de famílias 

simultâneas. Expressão preferível a famílias paralelas, porque linhas paralelas nunca 

se encontram, e a simultaneidade, muitas vezes, é conhecida e até aceita. Os filhos se 

conhecem e as mulheres sabem da existência da outra. No fim um arranjo que satisfaz 

a todos. A esposa tem um marido que ostenta socialmente. A companheira nada exige 

e se conforma em não compartilhar com o companheiro todos os momentos, mas o 

acolhe com afeto sempre que ele tem disponibilidade. (DIAS, 2016. p. 213). 

 

Excetuando-se as famílias paralelas, onde há má-fé por parte de pelo menos um indivíduo, 

visto que haveria uma traição de fato, acreditamos que onde estiver presente a boa-fé, deverá 

ser reconhecida formalmente qualquer laço de afetividade. 

Quando se fala em casamentos poliafetivos, trisais, muitos confundem com poligamia. 

Acreditamos que os termos não seja sinônimos, pois na poligamia, um indivíduo se casa com 

duas ou mais pessoas simultaneamente (nos países onde a legislação permite).  

Daí haveria quatro registros de casamento, onde um indivíduo teria uma relação distinta 

e simultânea com quatro pessoas diferentes, sob o mesmo teto. Por exemplo, um jovem árabe 

se casa com quatro mulheres; no caso, são quatro casamentos; cada uma das esposas têm uma 

ligação jurídica com esse marido, mas elas não possuem vínculos entre si.  

Já no caso de um casamento poliafetivo, todos os envolvidos estão ligados entre si. Existe 

apenas um casamento, um evento realizado, um único fato jurídico. Voltando ao caso exemplar 

do jovem árabe, ele está casado com quatro esposas, e as esposas estão casadas entre si também. 

Uma única relação e um único casamento.  

Para o Professor José Fernando Simão (2014, p. 71), não há possibilidade de 

reconhecimento de outras relações, que não seja a monogâmica. Isto se deveria por opção do 

legislador, que adotou a monogamia no sistema brasileiro. “O sistema não concebe, com base 

em um valor secular, a possibilidade de dupla união como forma de constituição de família. Se 

sempre existiram famílias poligâmicas e isso não se nega, nunca o sistema jurídico brasileiro 

as admitiu”. (SIMÃO, 2014, p.76). 
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Alega que não há ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois a autonomia 

privada é limitada, visto alto grau de interferência do Estado sobre a liberdade individual. 

Exceção a esse caso, seria o reconhecimento dos filhos oriundos de relações adulterinas, onde 

os mesmos têm proteção estatal, com todos os direitos resguardados e garantidos. 

 

Assim como o Estado intervém, sem grande assombro ou resistência da doutrina (ou 
de parte dela), no conteúdo e efeito dos contratos (a função social é sistematicamente 

utilizada de maneira atécnica para legitimar ou fazer desaparecer a autonomia 

privada), o Estado intervém nas regras aplicáveis às diversas formas de composição 

de família. 

Não se trata mais de tipificar a família, como fazia o revogado Código Civil, impondo 

um modelo unitário, qual seja, a família é legítima se decorrer do casamento. O 

sistema é aberto e as formas de família são diversas em sua formação. Para algumas 

o direito confere efeitos jurídicos, para outras não. 

Então o que mudou entre a forma antiga e a atual de se reconhecer direitos à certa 

modalidade de família? A mudança é a seguinte. Antes, apenas o casamento formava 

a família que recebia proteção do Estado. Hoje, todas as formas de família, desde que 
não expressamente excluídas, recebem a proteção do Estado. Antes havia um modelo 

unitário, hoje o modelo é plural, aberto, respeitados mínimos impostos pelo Direito, 

mínimos estes que contém os valores inspiradores e subjacentes ao próprio Direito de 

Família. (SIMÃO, 2014, p.71). 

 

Conforme o autor, o princípio da dignidade da pessoa humana se vulgarizou, quando 

invocado em questões banais, corriqueiras, e que não guardam nenhuma relação com a pessoa 

humana. “Aplicar o princípio para se admitir uma absoluta possibilidade de criação de modelos 

familiares e que o Direito de Família deve, necessariamente, protegê-las é algo tão anacrônico 

quanto se sustentar, hoje, que o Estado, por meio dos princípios sociais, não pode intervir no 

conteúdo do contrato”. (SIMÃO, 2014, p. 78).  

Ousamos discordar do argumento do autor, pois ele sustenta que o Direito de Família 

deve proteger as famílias, sendo que estas estariam tipificadas no Código Civil, e que este 

mesmo código não reconhecer outras formas de famílias, que não se submetam ao regime 

patriarcal. Mas, analisando o que seria verdadeiramente uma família, e como o legislador da 

época não pode antever o que se sucederia no futuro, apoiamos a invocação do princípio da 

dignidade da pessoa humana, como fonte para reconhecimento de formas alternativas de 

famílias.  

Negar isso, seria negar as potencialidades latentes do ser humano, em criatividade, 

evolução, adaptação, e aceitação às diferenças. O autor conclui (2014, p. 79) que “a manutenção 

de uma baliza mínima, longe de ser inconstitucional ou ferir a dignidade humana, é salutar ao 

sistema. Se tudo fosse admitido haveria um esvaziamento natural do instituto”. Acrescenta que 

o "não" que faz parte do processo de amadurecimento da pessoa humana e amadurecimento 
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social. Discordamos deste posicionamento, pois o “não” a que ele se refere é limitador, 

segregador e não democrático. 

Em seu artigo publicado na Revista Jurídica da Uni7, a Professora Regina Beatriz Tavares 

da Silva fala a respeito da aplicação dos princípios da responsabilidade civil nas relações de 

família. Conforme a mesma, houve uma construção doutrinária, e jurisprudencial que fez 

evoluir a matéria. Essa construção teve o ápice em 2019, quando do reconhecimento dos danos 

morais e materiais decorrentes da violência doméstica. 

Em sua argumentação, afirma que “a moralidade das relações familiares deve estar 

presente em todas as formas de expressão do Direito de Família: a lei, a doutrina, e a 

jurisprudência.” (BEATRIZ, 2020, p. 101). 

A resistência à aplicação dos princípios da responsabilidade civil nas relações familiares 

se dava em razão da quebra da harmonia familiar, onde o ofensor deveria compensar 

patrimonialmente o ofendido. Por ser de natureza íntima, o casal não poderia ter sua vida 

devastada por um processo judicial, razão pela qual o cônjuge prejudicado deveria se manter 

silente quanto às agressões. 

 

Essa visão era justificada pelos costumes da época em que a paz ou harmonia familiar 

deveria ser mantida mesmo que por meio de ficção jurídica, de modo a ser evitada a 

dissolução conjugal. Entendia-se que os desgostos e as humilhações deveriam ser 

cuidadosamente sopesados antes do divórcio, passo transcendental na vida, de forma 

que a aceitação da indenizabilidade avalizaria o permissivismo divorcista que invadia 

a sociedade. E, ainda, dizia-se que o Direito Penal já preveria as punições atinentes 

aos ilícitos praticados na esfera familiar, assim como que o sistema do divórcio já 

comportaria as medidas adequadas. (BEATRIZ, 2020, p. 102). 

 

Ora, quando se há afronta à deveres familiares, já ocorre uma quebra de harmonia no lar. 

Ainda há atualmente, uma resistência quanto à aplicação deste princípio, sendo derrotadas nos 

tribunais brasileiros. O princípio da responsabilidade civil nas relações familiares está 

alicerçado pela jurisprudência mais moderna e pela doutrina dominante. 

Conforme a autora, o fundamento da responsabilidade civil se encontra na Parte Geral do 

Código Civil, razão pela qual se aplica ao Direito de Família.  

 
Na conformidade dessa regra geral sobre o ato ilícito, que consta do art. 186 do Código 

Civil vigente: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou 

imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. 

Já que essa regra geral está na Parte Geral do Código Civil, sua aplicabilidade existe 

em todos os Livros desse Diploma Legal, inclusive ao Livro do Direito de Família. 

Esse é o fundamento da condenação do membro de uma família no pagamento de 

indenização a outro membro da família pela prática de ato ilícito. (BEATRIZ, 2020, 

p. 103). 
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Na maioria dos casos o dolo fundamenta a aplicação desse princípio, visto que não há 

imperícia, negligência ou imprudência nos prejuízos acometidos. A culpa em sentido estrito 

raramente ocorre. A responsabilidade, conforme a autora, é subjetiva. 

 

O dever de fidelidade é recíproco. Parte da doutrina, em contraposição, considera que 

o dever de fidelidade era voltado para o controle da sexualidade feminina, a fim de 

proteger a paz doméstica, servindo apenas para reprimir a mulher, enquanto que, 

culturalmente, a infidelidade masculina era tolerada. Obviamente, não se pode 

concordar com a ideia desta parte da doutrina, já que se a lei não distingue, não cabe 

ao intérprete fazer interpretação distintiva. Recorde-se que, desde o Código Civil de 

1916, a fidelidade é dever recíproco entre os cônjuges, como previa o seu artigo 231, 

I, e continua a prever o Código Civil de 2002, conforme a seguir é exposto. 

(BEATRIZ, 2020, p. 108). 

 

Conforme a Professora Regina Beatriz (2020, p. 108), “O casamento e a união estável 

têm natureza monogâmica, o que é reconhecido pela sociedade, que não aceita a poligamia não 

consentida ou consentida pelos envolvidos.”  

 

Portanto, cabe ao direito ouvir a sociedade e não pequena e inexpressiva minoria que 

queira impor, contrariamente aos anseios sociais, a modificação dos costumes, com a 

supressão de sanções pelo descumprimento do dever de fidelidade. Lembremos que 

toda a liberdade é limitada e a singularidade ou exclusividade da relação aplica-se no 

casamento e na união estável, como salienta Beatriz Ramos Cabanellas, sendo que a 

entidade familiar da união de fato não se confunde com o concubinato no significado 

brasileiro desta expressão. Neste passo devemos também recordar que o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), em pedido de providências da Associação de Direito de 

Família e das Sucessões (ADFAS), por 12 votos a 1, ao vedar a lavratura de escrituras 

de poligamia, reconheceu que os arranjos consentidos dos chamados “trisais”, assim 
como a infidelidade, que é poligamia não consentida, violam as normas do Direito de 

Família Brasileiro. (BEATRIZ, 2020, p. 108). 

 

Ousamos discordar dos argumentos apresentados, pois os costumes não são modificados 

de forma imperativa e por uma pequena parcela da sociedade. É uma construção gradativa, 

onde, no fim, a maioria adere. Não podemos falar em descumprimento do dever de fidelidade 

em um “trisal”, pois dependendo do pacto celebrado entre as partes, há um limite a ser 

respeitado. A quebra dessa confiança por um dos consortes, poder-se-ia falar em infidelidade.  

Tais arranjos não violam as normas do Direito de Família Brasileiro, por justamente não haver 

normas que regulamentem uniões poliafetivas. O Direito não deve tolher o avanço social das 

relações, e sim, se moldar e se adaptar as evoluções. 

Com relação aos deveres entre pais e filhos, é possível sim a aplicação do princípio da 

responsabilidade civil nessas relações. O abandono moral, abandono afetivo, maus tratos, a 

recusa injustificada ao reconhecimento do filho, e a alienação parental são alguns dos exemplos. 
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4.1 Relativização da infidelidade 

  

Michel Foucault, em sua obra História da Sexualidade I: a Vontade de Saber nos fala a 

respeito da repressão imposta à sociedade sobre a sexualidade. Ele fala que o século XVII “seria 

o início de uma época de repressão própria das sociedades chamadas burguesas, e da qual talvez 

ainda não estivéssemos completamente liberados” (1988, p.19).  

Essa repressão, a nosso ver, é capaz de transbordar os instintos secretos do mundo físico 

interior, para o exterior. Não raramente, pessoas com discurso recatado e moralista, inclusive 

sacerdotes, no uso da esfera privada, utiliza-se de oportunidades para extravasar o que fora 

repreendido.  

Na sociedade atual existem diversas figuras familiares, novos arranjos familiares que 

advieram após a revolução sexual e a difusão do divórcio, que no caso do Brasil ocorreu no fim 

da década de 70. Uma das formas hipermodernas de constituição matrimonial é o poliamor, ou 

relações poliafetivas, onde três ou mais indivíduos, em comum acordo, e sob os laços do afeto, 

decidem constituir um casamento.  

Conforme o professor Paulo Iotti devemos distinguir o conceito de “união poliafetiva da 

família paralela”, pois segundo ele, “Famílias paralelas são aquelas formadas por diferentes 

núcleos familiares que têm ao menos um integrante comum mantendo comunhão plena de vida 

e interesses com estes distintos núcleos”. É uma situação de fato, onde um indivíduo possui 

mais de uma família, onde os envolvidos não possuem uma relação em comum. “Já a união 

poliafetiva é aquela formada por três ou mais pessoas que mantém uma comunhão plena de 

vida e interesses entre si. O essencial é a comunhão plena de vida e interesses de todos entre si 

para fins de sua caracterização como uma união poliafetiva”. (IOTTI, 2016, p. 02). 

Popularmente chamando por trisal, essa combinação ainda não é oficialmente 

reconhecida, pois ainda gera dúvidas e debates jurídicos a respeito, por vezes sendo 

confundidos por casais que adotam uma vida conjugal liberal. 

Como vivemos atualmente em uma sociedade de relacionamentos líquidos, como nos 

ensina Bauman, o conceito de fidelidade vem à tona, embora este esteja habitando uma linha 

cinzenta subjetiva de cada ator do relacionamento. Alguns casais liberais, praticantes de swing, 

foram entrevistados a respeito do que seria fidelidade, conforme o artigo escrito por Olívia von 

der Weid, intitulado “Swing, o adultério consentido”.  

Primeiramente devemos conceituar swing como uma prática sexual onde casais se 

relacionam com outros casais ou até pessoas solteiras, desde que o consentimento do outro. 

Para os adeptos dessas práticas, há uma clara distinção e separação entre sexo e amor.   
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Para os entrevistados, todo tipo de acordo quebrado em um relacionamento amoroso seria 

traição, infidelidade. Sexualmente falando, os frequentadores das casas de swing podem ter o 

contato sexual com quiser, desde que haja um acordo prévio entre o casal, e que tudo seja sob 

o consentimento de ambos. 

Qualquer coisa que não esteja acordado, ou uma relação sexual sem que o parceiro(a) 

saiba, é considerado traição. “A exclusividade sexual não é a maneira pela qual os casais 

swingers protegem o compromisso com o outro. Essa exclusividade, entretanto, não deixa de 

aparecer, ainda que sob nova roupagem. É justamente na separação entre sexo e amor que se 

encontra a exclusividade nas relações swingers”. 

Ainda conforme o trabalho científico da autora Olívia von der Weid (2010, p. 804), 

citando Michel Foucault, ela fala no sentimento de transgressão da norma social. Esse 

sentimento e essa vontade parecem como combustível para mostrar a sociedade que os 

parâmetros de comportamento impostos pelas regras morais e religiosas não são a verdade 

absoluta a ser seguida: “Em ‘A vontade de saber’, Foucault mostra de que maneira essa 

incitação ao discurso sobre o sexo, aparentemente um movimento de liberalização, é, ao 

contrário, uma forma de controle dos comportamentos, parte de um dispositivo de poder”. 

Ainda conforme a autora, essa atitude de uma busca para realização das fantasias sexuais, 

poderia ser uma faceta de atitude liberal, mas também poderia ser uma forma de controlar a 

sexualidade do parceiro, pois liberando os instintos, com o consentimento de ambos, seria uma 

forma de se evitar uma traição. 

Em outras palavras, podemos ver que a atitude liberal, embora pareça ser transgressora, 

parece ser também conservadora, pois ela inibe a prática do adultério, que é visto pela ótica dos 

participantes, como a traição da confiança que se deposita no outro, de que, o casal terá relações 

sexuais somente na presença dos dois, com o consentimento e acordo prévio. 

Quando não houver a presença e a aquiescência do consorte, mesmo sendo liberais, 

haverá infidelidade. O argumento exposto é de que se os dois podem livremente escolher os 

parceiros, a fim de liberar e satisfazer o desejo libidinoso, onde o sexo e amor são distintos, não 

haveria razão de ser, nem motivo para buscar o sexo fora desses ambientes e oculto ao 

parceiro(a), conforme citado em seu artigo (2010, p. 807), “Mesmo que represente uma forma 

alternativa de se vivenciar uma relação afetivo-sexual, aparentemente mais livre, a prática do 

swing também envolve controle e regras rígidas”. 

Conforme Zigmund Bauman (2001, p. 52), existe uma prática nova em Paris, chamada 

échangisme, que no português pode ser traduzido como “troca de casais”. A respeito de traição 

e fidelidade nesses clubes parisienses, afirma que ocorreram dois fenômenos, que foi o 
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afrouxamento dos grilhões do compromisso matrimonial, onde concordaram em tornar menos 

obrigatórias e menos angustiantes, sendo que o outro fenômeno foi o encontro de cúmplices 

leais para rechaçar as consequências incertas de um encontro sexual clandestino. 

Em sua pesquisa acadêmica na Revista do Centro em Rede de Investigação em 

Antropologia, Maria Silvério (2014, p. 560-561), fez estudo de campo, frequentou locais e 

entrevistou praticantes dessa forma de relacionamento. Concluiu que “Para os swingers, a 

infidelidade conjugal adquire outro valor. Eles prezam a exclusividade emocional e defendem 

a não monogamia sexual”. A autora chega à conclusão de que a infidelidade não está associada 

a relações sexuais fora do casamento, mas sim a sentimentos que podem se desenvolver, tipo 

um romance extraconjugal, com a presença de afeto. “Nota-se que a infidelidade para os 

swingers seria o rompimento com o pacto de confiança, consentimento e abertura 

comunicacional. E se isso ocorre, eles consideram ainda mais grave do que a infidelidade na 

relação monogâmica”.  

Citando também Bauman (2004, p.52) Olívia von der Weid diz:  

 

Zygmunt Bauman, ao refletir sobre a liquidez dos relacionamentos modernos, chama 

atenção para o avanço do isolamento do sexo em relação a outros domínios da vida. 

Espera-se que o sexo seja autossustentável e autossuficiente para que seja julgado 

unicamente pela satisfação que possa trazer por si mesmo. O autor argumenta que as 

atuais agonias do homo sexualis são as mesmas do homo consumens.  

 

Traduzindo os escritos de Bauman, ele quis dizer que o sexo é um produto a ser 

consumido, e que as pessoas sentem necessidade da rotatividade que acontece com os bens de 

consumo. 

A questão da fidelidade é um problema a ser solucionado na esfera jurídica, pois conforme 

o Artigo 1.566 do Código Civil: “São deveres de ambos os cônjuges: I - fidelidade recíproca; 

II - vida em comum, no domicílio conjugal; III - mútua assistência; IV - sustento, guarda e 

educação dos filhos; V - respeito e consideração mútuos”. O que seria fidelidade recíproca e 

respeito e consideração mútuos, sob a luz do Direito? 

Na doutrina mais tradicional, o conceito de fidelidade conjugal é mais restrito, não 

abrindo margens às interpretações diversas. Infidelidade seria a conjunção carnal com outra 

pessoa que não fosse seu cônjuge.  

Conforme Caio Mário da Silva Pereira (2017, p. 213-214) vemos: “Em primeiro plano, 

assenta o Código o dever de fidelidade recíproca, como integrante da organização mesma da 

família. Assinala-se, nesta disposição, tríplice caráter: pedagógico, moral e determinante”.  
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Quando se diz que a norma tem caráter pedagógico, moral e que dita o procedimento do 

casal, vemos que o Estado está interferindo na vida privada do núcleo familiar. Embora as 

pessoas atualmente tenham tendência a deixar a esfera íntima de lado e adentrar à publicização 

de sua vida privada, discordamos que o Direito dite regras de cunho sociológico, de práticas de 

condutas sociais aceitas por alguns setores da sociedade, embora inaceitáveis para os 

conservadores.  

 

Além dos legais ou explícitos, a elaboração jurisprudencial foi criando outros tantos 

deveres conjugais, extraídos da apreciação das espécies em ações de separação. 

Construiu assim a teoria dos “deveres implícitos”, que se distinguem dos atos de 

cortesia ou de assistência moral, dentre os quais destacam-se: o dever de sinceridade, 

o de respeito pela honra e dignidade própria e da família, o dever de não expor o outro 

cônjuge a companhias degradantes, o de não conduzir a esposa a ambientes de baixa 
moral. (PEREIRA, 2017, p. 218). 

 

Não conceituou o que seria “ambientes de baixa moral”, abrindo um leque de 

interpretações negativas, por parte da camada conservadora da sociedade. Na visão deste, a 

prática de relacionamentos abertos, mesmo sendo monogâmicas afetivamente, mas poligâmicas 

sexualmente, seria motivo para rompimento e quebra de dever conjugal, mesmo com o 

consentimento e comum acordo dos cônjuges. As famílias poliafetivas também seriam 

desconsideradas como entidade familiar, embora ainda seja embrionário, tal prática social. 

Em seu artigo em conjunto intitulado “Os Novos Arranjos Familiares e o Direito 

Brasileiro: as Relações Poliafetivas como Entidade Familiar”, Fernanda Franklin Seixas 

Arakaki, Allan Almeida Lopes, Davi Borges Afonso, João Pedro Carvalho Rocha, Mateus de 

Oliveira Souza (2019, p. 03), tratam a respeito da intervenção estatal nas famílias, onde afirmam 

que cada cidadão pode alcançar a satisfação sexual através de suas relações interpessoais, e que 

o Estado não pode restringir essa faculdade, pois é de ordem estritamente privada, ligada à 

autonomia da vontade. “Tal direito é absoluto se exercido dentro dos limites legais, isto é, se 

exercido em observância às normas vigentes; assim sendo, não poderá ser relativizado caso não 

ofenda algum bem jurídico de outrem resguardado pelo ordenamento jurídico”. 

Os termos “traição” e “infidelidade” estão perdendo espaço, de acordo com a Professora 

Maria Berenice (2016, p. 215). Isto porque tais conceitos são subjetivos, e como dito 

anteriormente, havendo boa-fé nos relacionamentos, havendo abertura para uma liberdade 

maior por parte de cada um, em comum acordo e consentimento puro, não haverá traição, ne 

infidelidade. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho discutiu as peculiaridades das relações familiares que se 

transformaram durante a história da civilização e que ainda não são reconhecidas nos países 

ocidentais, e em especial no Brasil. Analisamos todas as suas estruturas conhecidas desde o 

período pré-histórico, até chegarmos na atualidade. 

A família primitiva era formada com base no instinto sexual e proteção humana, onde os 

indivíduos se organizavam em tribos, para facilitar a sobrevivência. O Direito Romano trouxe 

a família patriarcal, monogâmica e heterossexual, baseada no consenso, como forma de 

perpetuar o patrimônio, e a religião doméstica. 

A igreja medieval introduziu a sacralidade da família, com o matrimônio como forma de 

reconhecer o único vínculo aceito por Deus, sendo que seu escopo era a perpetuação da espécie 

humana, através da procriação. 

No período moderno o casamento civil passou a ser regulado pelo Estado, após o 

rompimento com a Igreja, como meio de formalizar a vontade humana de união jurídica. 

Na pós-modernidade a ideia de felicidade surgiu com mais força, onde novos modelos de 

arranjos familiares surgiram, com base no hedonismo e na busca da satisfação pessoal. O 

rompimento com a antiga ordem possibilitou a aceleração do declínio do patriarcado, e do 

casamento como vínculo indissolúvel.  

A complexidade dos relacionamentos humanos faz com que meras justificativas baseadas 

na literalidade da lei e na moral, sejam insuficientes para sustentar argumentações contrárias às 

mudanças sociais. 

Essa limitação argumentativa é fruto da ausência do debate interdisciplinar, onde o perigo 

está em limitar o próprio Direito a meras normas. Desta forma, o Direito pode ficar limitado, e 

não acompanhar as reais mudanças, fazendo com que as leis não prevejam os acontecimentos 

reais. Este é o motivo para que o estudioso das ciências jurídicas encontre sempre um suporte 

em outra ciência, como a sociologia, filosofia, psicologia, psicanálise, ou seja, em qualquer área 

das ciências humanas.  

O Direito deve acompanhar as evoluções trazidas com o novo século, onde a realização 

da pessoa humana e a exaltação da afetividade se sobrepõe à visão patrimonialista. O jurista 

moderno não deve mais esperar a edição de normas infraconstitucionais, e nem fundamentar 

seus argumentos com base na ausência destas mesmas normas. A operabilidade da 

concretização dos direitos fundamentais, se encontra fartamente amparada pelos princípios 

constitucionais.  



         97 

A sociedade brasileira passou por diversas revoluções no direito de família, por diversas 

mudanças estruturais e que, mesmo sendo aceitas normalmente atualmente, como por exemplo, 

o divórcio ou a família monoparental, estas sofreram ataques e foram vítimas de preconceito 

por parte de alguns setores da sociedade, à época de seus reconhecimentos.    

Embora a Constituição Federal de 1988 tenha rompido formalmente com a sociedade 

patriarcal, influenciada pelo Direito Romano e Direito Canônico, possuímos ainda muitas 

sequelas oriundas desse período pretérito. No íntimo humano, no subconsciente, 

comportamentos, pensamentos e até atitudes comprovam a mácula deixada pela sociedade 

patrimonial, quando são externadas atitudes machistas, racistas, homofóbicas.  

Ainda há pessoas que, mesmo com o reconhecimento da família homoafetiva, se 

posicionam contra tal atitude do Poder Judiciário, usando apenas os argumentos da falta de 

positividade literal da Lei Maior e do Código Civil de 2002, sem contar os argumentos 

religiosos, dotados de irrelevância acadêmica. 

Não seria e nem será diferente a celeuma jurídica acerca do reconhecimento das uniões 

poliafetivas, questão esta estritamente privada da intimidade humana. Embora tradicionalmente 

a família ocidental seja monogâmica, e que este princípio esteja implícito na Lei Civil, nada 

impede que a hermenêutica constitucional proteja os enlaces dessa natureza, embora ainda haja 

forte resistência por parte de alguns doutrinadores jurídicos 

Estando presentes os elementos caracterizadores da união estável, como a afetividade, 

publicidade, estabilidade e objetivo de constituir família, vemos que não há razão para se negar 

o reconhecimento formal deste vínculo matrimonial. 

Como não há previsão expressa da existência do casamento poliafetivo, não há outra 

alternativa a não ser se socorrer dos princípios constitucionais e princípios do direito de família, 

pois não haveria a possibilidade de positivar tal relação matrimonial, pois o Poder Constituinte 

Originário não possuía meios para adivinhar todos as possibilidades sociais que se surgiriam 

no futuro. 

Há fortes argumentos para a validação dos casamentos poliafetivos, notadamente no 

artigo 226 da Constituição Federal, onde o Estado tem o dever de proteção às famílias, e 

abstenção da intervenção na vida privada. A pluralidade social é explícita na mesma Carta, 

sendo que a sua supressão seria uma ofensa à dignidade humana. 

E são justamente pelos princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade, 

pluralismo, que se fundamenta toda a defesa e proteção dos tipos familiares não conservadores. 
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Exige-se uma construção hermenêutica que faça uso dos princípios constitucionais, 

somados aos princípios do direito de família, resultando numa construção metodológica apta a 

reconhecer não só as uniões poliafetivas, mas como qualquer outra que possa vir a ser criada. 

Os casamentos poliafetivos, caso sejam reconhecidos juridicamente em breve, não podem 

ser confundidos com bigamia, poligamia e poliandria, visto que são de naturezas distintas. A 

sua negação formal de existência, não obstará a sua existência fática, pois tal realidade (fática) 

não está amarrada à literalidade de uma lei infraconstitucional.  

Por ser justamente autônoma em relação à união estável, embora possua mesma 

característica e essência, a união poliafetiva necessita do reconhecimento autônomo, como 

forma de satisfação pessoal, realização plena dos indivíduos envolvidos, e proteção patrimonial 

dos consortes. 

Baseado no afeto, na boa-fé, na lealdade, na segurança jurídica, é que se faz necessário 

não tornar marginais, relações que de fato existem, que não são proibidas, e que com a 

segurança jurídica se obtenha a estabilidade jurídica. 

O afeto como fato gerador de toda relação familiar, é a pedra filosofal de qualquer 

relacionamento, pois através dele é que se dá o ponto de partida para reconhecimento de todos 

os tipos de relações, como por exemplo, a família multiparental, família homoafetiva, família 

adotiva, família anaparental e monoparental.  

A importância do afeto é tão grande, que de sua ausência derivam-se os divórcios, as 

dissoluções das uniões estáveis, e os simples rompimentos de namoros. 

Vemos que a total procedência da formalização das uniões poliafetivas, seja pelo Poder 

Legislativo ou pelo Poder Judiciário (no caso de inércia do Legislativo), é uma forma de se 

adaptar à realidade que estará por vir, de forma mais intensa e aberta.  

Concluímos também que, atualmente a única forma para se reconhecer a formalização de 

vínculos poliafetivos é por via judicial, pois legalmente e administrativamente, não há norma 

direta e específica quanto ao assunto, restando apenas às cortes fazer a subsunção dos fatos com 

os princípios constitucionais. Tais vínculos afetivos sempre existiram, como expostos no 

começo deste trabalho, sempre existirão, e serão mais explicitados nas próximas décadas. 
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