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RESUMO 
 
 
 
O ordenamento jurídico brasileiro sofreu grandes transformações no âmbito do Direito das 
Famílias com a Constituição Federal de 1988, a qual incorporou as mudanças dos valores e 
costumes socioculturais que afloraram na sociedade pós-moderna brasileira, com a 
repersonalização da família, a partir dos princípios da dignidade da pessoa humana, da 
igualdade, bem como da afetividade e da solidariedade familiar; sendo o conceito de família 
alargado, notabilizando a socioafetividade e o eudemonismo. O objetivo geral desta 
dissertação é analisar as interpretações constitucionais de casos paradigmáticos dos Tribunais 
Superiores Brasileiros verificando as condições e comportamentos necessários à realização 
dos princípios da afetividade e da solidariedade familiar. Para tanto, utiliza-se a pesquisa 
exploratória e descritiva feita por meio de livros, artigos científicos, jurisprudências, 
monografias e consulta a periódicos especializados para identificar a fundamentação e fins 
específicos dos princípios da afetividade e da solidariedade familiar no âmbito das normas 
constitucionais, sistematizando o significado preliminar desses princípios, para em seguida 
constatar nos julgados dos tribunais pátrios, os critérios e padrões de comportamentos 
utilizados na aplicação dos mesmos. A análise das recentes decisões do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça no âmbito das relações familiares, cuja abordagem 
interpretativa da norma considera o homem como ser ontologicamente de linguagem, 
demonstram que a afetividade e a solidariedade familiar são princípios constitucionais 
concretizados em normas decisões, que não afetam o princípio da proteção da segurança 
jurídica, apesar da incipiente especificação de critérios para o seu uso.  

Palavras-chave: Interpretação Constitucional; Princípio da Afetividade; Princípio da 
Solidariedade Familiar. 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
The Brazilian juridical ordain has suffered several transformations on Family Law as of the 
1988 Federal Constitution, which incorporated the changes in socio-cultural values and 
behaviors that appeared in the post-modern Brazilian society, with the repersonalization of the 
family, beginning with the principles of human dignity, affectivity and familiar solidarity; 
occurring an enlargement of the concept of family, increasing the relevance of socio-
affectivity and eudaimonia. The general purpose of this dissertation is to analyze the 
constitutional interpretations of paradigmatic cases of the Brazilian Superior Courts checking 
the conditions and behaviors required to achieve the principles of affectivity and familiar 
solidarity. To do so, uses an exploratory and descriptive research trough books, scientific 
papers, jurisprudence, monographs and consult to specialized magazines to identify the 
reasons and specific purposes of the principles of affectivity and family solidarity within the 
constitutional norms, systematizing the primary meaning of these principles, then to observe 
the trial of patriotic courts, the criteria and standards of behavior used in their application. The 
analysis of recent decisions of the Supreme Federal Court and the Superior Court of Justice 
on the topic of the familiar relations, utilizing the new interpretative approach to the law that 
considers man as an ontological being of language, demonstrate that the affectivity and 
familiar solidarity are constitutional principles concretized in decisions, that don’t affect the 
principle of protection of the juridical security, that is, don’t cause uncertainty despite the 
incipient specification of criteria to its use. 
 
Key-words: Constitutional interpretation; Affectivity principle; Familiar solidarity principle. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

As grandes transformações no ordenamento jurídico brasileiro no âmbito do Direito 

das Famílias ocorreram com a Constituição Federal de 1988 (CF/88), que tanto promoveu a 

transição de um regime autoritário para um Estado Constitucional Democrático, como 

incorporou as mudanças dos valores e costumes socioculturais que irrompiam na sociedade 

pós-moderna brasileira. 

A atual Constituição consagrou no artigo 1º a dignidade da pessoa humana como 

princípio fundamental do Estado, definiu no artigo 3º os objetivos fundamentais a serem 

seguidos pelo Poder Público, instituiu no artigo 5º vários direitos e garantias fundamentais, 

sendo que no título específico “Da Ordem Social” dedicou o artigo 226 para proteção das 

entidades familiares, estabelecendo princípios como a igualdade entre homem e mulher na 

chefia familiar, a igualdade entre filhos, a afetividade, a solidariedade familiar, a 

responsabilidade parental; que foram responsáveis pela introdução de mudanças legislativas 

que culminaram com a publicação do Código Civil de 2002 (CC/2002) e a regulamentação de 

novas entidades familiares à luz da Constituição em leis esparsas. 

A família brasileira antes da CF/88 era caracterizada tanto pelo poder centrado nas 

mãos do patriarca, do homem como chefe e identificador do núcleo familiar, com a 

consequente hierarquização na relação familiar e a visível superioridade do homem em 

relação aos filhos e a mulher; assim como pela tradição matrimonial que identificava a família 

apenas originada no casamento; e também pela transpessoalidade que determinava uma 

preocupação maior com o aspecto patrimonial do que com os interesses dos integrantes da 

família. Nesse contexto, os laços patrimoniais eram realçados em detrimento dos laços 

afetivos, e toda família formada fora do casamento era considerada ilegítima. 

Entretanto, novos valores passaram a vigorar na sociedade brasileira, abrindo espaço 

para uma família plural, aberta, multifacetária, igualitária, democrática, fundada na 

afetividade, e, a nova ordem constitucional de 1988 possibilitou a ascensão dessa nova 

realidade familiar, que não mais aceitava apenas um tipo de entidade familiar com origem no 

casamento, mas exigia que novas formas de família fossem reconhecidas, como a união 

estável, a família monoparental (comunidade em que convivem um dos ascendentes com seus 

descendentes). A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente essas três formas de 

família, sendo que apenas o casamento e a união estável foram regulamentados na legislação 

infraconstitucional. 

Ocorre que na realidade social brasileira outras entidades familiares foram 
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identificadas, como a família paralela (união concubinária, quando houver impedimento para 

casar de um ou de ambos os companheiros), a família pluriparental (família constituída depois 

do desfazimento de relações afetivas anteriores), a família poliafetiva ou união estável 

múltipla (situação em que a pessoa mantém relações amorosas enquadradas no art. 1.723 do 

CC/2002, com várias pessoas ao mesmo tempo) que começa a buscar o seu reconhecimento 

como entidade familiar nos tribunais pátrios, sendo alvo de decisões contraditórias nos 

Tribunais Estaduais e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como a família homoafetiva 

que recentemente, com o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 4277/DF, foi reconhecida como entidade familiar. 

 Houve uma repersonalização da família, a partir dos princípios da dignidade da pessoa 

humana, da afetividade e da solidariedade familiar; sendo o seu conceito alargado, 

notabilizando a socioafetividade (grupo social unido na convivência afetiva) e o 

eudemonismo (doutrina que destaca a busca da felicidade, da realização pessoal). A igualdade 

do trato familiar, tanto em relação à chefia familiar quanto aos filhos, e a responsabilização 

dos pais pelo desenvolvimento de seus filhos, foi determinante para que a família passasse a 

ser entendida como núcleo intermediário de desenvolvimento da personalidade e da promoção 

da dignidade dos seus integrantes. 

O artigo 226 da CF/88 consagra o entendimento de que a família tem proteção 

especial do Estado, não havendo mais um rol taxativo de sua forma de criação, mas uma 

clausula geral de inclusão, que possibilita ao julgador considerar as entidades familiares reais 

não expressas na CF/88, prestigiando a realização da dignidade da pessoa humana, como 

ocorreu na recente decisão do STF na ADI nº 4277/DF, que consagrou as uniões homoafetivas 

como instituição familiar, a partir da adoção da interpretação conforme a constituição para 

excluir qualquer significado do artigo 1.723 do CC/2002, que impeça o reconhecimento da 

união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar.  

Na realidade, os valores existenciais da pessoa humana resguardados na Constituição 

Federal de 1988 acarretaram mudanças no antigo individualismo pulsante no direito civil, 

proporcionando uma revisão do Direito das Famílias com o intuito de acompanhar tais 

valores, a inclusão de princípios e de clausulas gerais que expressam valores da sociedade 

consagrados nas normas constitucionais, cabendo ao interprete judicial a concretização dos 

direitos fundamentais nos casos envolvendo relações de família. 

De outro lado, verifica-se nas últimas décadas um crescente número de demandas 

inauguradas no Poder Judiciário na busca de uma justiça eficaz e acessível a todas as pessoas, 

capaz de solucionar as demandas, em especial os conflitos envolvendo Direito das Famílias, 
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de forma rápida e pacificadora. O acesso à justiça da população brasileira na área de família 

depende de uma série de instrumentos, como o acesso aos órgãos judiciais por meio da 

assistência judiciária as pessoas de baixa renda; um sistema processual adequado com 

procedimentos compatíveis às demandas de família; a utilização da nova interpretação 

constitucional na solução de tais conflitos a partir de métodos e técnicas, que relevam o 

sentido dos textos e princípios, como da afetividade e da solidariedade familiar; a mudança na 

estrutura dos tribunais, com o uso de mediadores judiciais e equipes técnicas 

multidisciplinares, dentre outros. 

Muitas decisões judiciais na seara familiar são alvos de descontentamento, de longas 

e demoradas discussões, onde as pessoas envolvidas não são compreendidas em todas as suas 

dimensões, havendo a cristalização do conflito com a consequente má interpretação do 

problema, o que contamina a sua resolução pelo juiz. Vive-se ainda numa justiça formal, 

essencialmente retributiva, pois o Poder Judiciário ainda trabalha com modelos 

compreensivos de mundo que estão ruindo, como o positivismo e o cartesianismo que são 

amplamente questionados, cuja visão objetiva e positivista do conflito social como simples 

fatos compromete uma cultura de paz, de não violência, que deve iniciar no seio familiar. 

A sociedade e a família sofreram inúmeras transformações e caminham além da 

causalidade linear, da dimensão cartesiana do sujeito-objeto. A Afetividade e a Solidariedade 

Familiar são novas formas de compreensão das relações familiares que trabalham com ações e 

reações complexas, somente possíveis de serem compreendidas com a Nova Hermenêutica 

Constitucional, cuja abordagem interpretativa da norma considera o homem como ser 

ontologicamente de linguagem, que também se expressam com gestos, sinais, com seu 

próprio corpo, olhar; restituindo-lhes a palavra e oportunizando a ressignificação do conflito. 

A afetividade é um dos elementos que caracterizam a família, sendo ponto de partida 

e final das relações familiares, o que não afasta a razão. Tanto a afetividade quanto a razão 

podem conviver de forma harmônica, pois estão ligadas à natureza humana. A razão 

(associada à mente e a busca da verdade) permite equipar materialmente o mundo, já a afeição 

(associada ao coração e a paixão) incentiva o amor, numa outra lógica capaz de dar 

continuidade a nossa existência. A afetividade não está unicamente aprisionada na esfera 

individual, ela também se reflete na atitude do homem perante os demais seres, humanos ou 

não. 

Nesse compasso, considera-se que um novo contexto familiar brasileiro foi 

inaugurado com a Constituição Federal de 1988, que o art. 226 abriu a possibilidade de 

inclusão de novas construções familiares, como a família homoafetiva, pluriparental ou 
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recomposta, poliafetiva ou simultânea, solidária ou irmandade, espelhando as transformações 

vividas pela sociedade brasileira; e, considera-se que na seara do Direito das Famílias as 

recentes interpretações judiciais passaram a incorporar algo à realidade, a partir do 

preenchimento, complementação e delimitação do espaço do problema, deixando de lado o 

conservadorismo (tradição, precedentes, sumulas) e optando por revolucionar.  

Desta forma, surgem duas questões relativas a utilização da afetividade e da 

solidariedade familiar como princípios constitucionais na atividade interpretativa responsável 

pela adequada solução de conflitos familiares. Primeira questão: o princípio da afetividade e 

solidariedade familiar são uma mera abstração, são pura idealidade, ou são fatos e valores 

jurídicos, são verdadeiras normas-princípios, cujas diretrizes podem ser identificadas na 

Constituição Federal de 1988 e em normas-regras infraconstitucionais que formam o 

arcabouço das normas do Direito das Famílias? 

Segunda questão: dentre as recentes decisões do STF e STJ, as quais utilizaram 

diferentes métodos e princípios da nova hermenêutica constitucional, quais os critérios e 

padrões de conduta que permitem esclarecer o real significado da afetividade e da 

solidariedade familiar, concretizando tais princípios no momento da atividade interpretativa, 

sabendo-se que no julgamento da ADI nº 4277/DF (sobre união homoafetiva) o STF fez 

referencia a afetividade e solidariedade familiar no inteiro teor da decisão; e que o STJ ao 

julgar o REsp nº 1.159.242-SP sobre o chamado “abandono afetivo” afastou da análise do 

caso o amor, não fazendo diferença entre amor e afetividade, bem como não tratou da 

solidariedade familiar, mas conduziu toda a argumentação em torno no dever/obrigação de 

cuidar do poder familiar?  

Na investigação dos problemas acima levantados, buscar-se-á responder as seguintes 

indagações: O que diferencia o amor da afetividade, a fraternidade da solidariedade? Qual o 

papel da afetividade e da solidariedade nas relações familiares? A afetividade e a 

solidariedade familiar são fatos, valores, princípios e deveres? Quais as normas 

constitucionais e infraconstitucionais que dão suporte a esses princípios? Quais os critérios 

objetivos e padrões de conduta identificados na interpretação constitucional de casos 

paradigmáticos dos Tribunais Superiores brasileiros que contribuem para a realização dos 

princípios da afetividade e da solidariedade familiar? Como a afetividade e a solidariedade 

familiar podem ser utilizados na solução dos casos concretos envolvendo Direito das Famílias 

promovendo o equilíbrio entre a consistência constitucional e a adequação social? As decisões 

judiciais fundadas na afetividade e na solidariedade familiar afetam o princípio da proteção da 

segurança jurídica (certeza e previsibilidade), ou seja, causam incerteza (instabilidade e 
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insegurança) sobre o entendimento jurisprudencial em relação as questões familiares ou, ao 

contrário, repercutem na possibilidade de avançar nos pensamentos jurídicos, acompanhando 

a realidade? 

Os pressupostos dessa pesquisa são tanto a concepção do direito nas dimensões de 

fato, valor e norma; quanto a repersonalização da família promovida por meio dos valores 

supremos e princípios constitucionais à partir da Constituição Federal de 1988, que não mais 

aprisiona a familia numa única origem: o matrimonio, mas permite a sua abertura para outras 

construções familiares presentes na sociedade brasileira pós-moderna; bem como a nova 

interpretação constitucional revolucionária e construtiva, que utiliza métodos e princípios 

desenvolvidos e sistematizados pela nova hermenêutica constitucional, possibitando a 

concretização dos direitos fundamentais da família à luz da afetividade e da solidareidade 

familiar. 

O objetivo geral desta dissertação é analisar as interpretações constitucionais de 

casos paradigmáticos dos Tribunais Superiores Brasileiros verificando as condições e 

comportamentos necessários à realização dos princípios da afetividade e da solidariedade 

familiar. Assim, partindo da identificação dos fundamentos e fins específicos dos princípios 

da afetividade e da solidariedade familiar no âmbito das normas constitucionais, será 

sistematizado o significado preliminar desses princípios, para em seguida se constatar, nos 

acórdãos de casos julgados nos tribunais pátrios tidos como exemplares ou modelos para a 

solução de outros casos, critérios e padrões de comportamentos utilizados na aplicação dos 

mesmos.  

O presente estudo tem especial importância em virtude da carência de produção 

científica na análise dos princípios da afetividade e solidariedade familiar que norteiam as 

relações familiares, com a pretensão tanto de suprir quanto de oportunizar um debate inovador 

que contribua à Ciência do Direito, como ciência social aplicada. Ademais, esta pesquisa 

pretende contribuir tanto para a comunidade acadêmica quanto para os profissionais que 

atuam na aplicação do direito em questões familiares, revelando em detalhes e agrupando 

num único documento de nível de pós-graduação stricto sensu grande parte do que já foi 

escrito e debatido sobre a temática no Brasil, principalmente no que tange a interpretação 

constitucional e aos princípios da solidariedade e afetividade no campo do Direito das 

Famílias.  

Ressalta-se que no mundo pós-moderno existem diferentes configurações de 

entidades familiares, muitas ainda não reconhecidas pelo direito pátrio, mas nascidas a partir 

dos paradigmas da afetividade e da solidariedade familiar. No âmbito do Direito das Famílias, 
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muitos doutrinadores afirmam que a afetividade é um princípio fundamental nas relações 

familiares, sendo basilar sua utilização no momento da aplicação do direito no caso concreto. 

Entretanto, alguns doutrinadores da área hermenêutica consideram que a afetividade 

não é princípio, havendo grande discussão sobre o alto grau de subjetividade da afetividade, e 

alguns autores civilistas ainda confundem amor com afetividade, separando as investigações 

de ciências como a filosofia e psicologia da ciência do direito, o que prejudica a 

interdisciplinaridade tão exaltada no campo da pesquisa jurídica. Afinal, o direito não pode 

ficar restrito as suas próprias teorias, sendo importante fazer uma ligação, uma conexão com 

outras ciências sociais, como a antropologia, a filosofia, a sociologia, a psicologia. 

A afetividade e a solidariedade familiar estão despontando, ora como permissivo para 

identificação de novas construções familiares, ora como restrição para sua identificação. Não 

há um parâmetro, um critério para o uso desses preceitos, o que pode causar uma insegurança 

jurídica ou mesmo impedir a inovação do ordenamento jurídico, prejudicando que o direito 

acompanhe a realidade social.  

A interpretação constitucional de casos paradigmas no STF e STJ, a partir da nova 

hermenêutica constitucional, será de suma importância nesse processo, pois esta procura 

equilibrar a ontologia (a linguagem) e epistemologia, apresentando métodos de 

interpretação/aplicação do direito que auxiliam o julgador no momento em que se depara com 

conflitos de normas fundamentais constitucionais, sejam regras ou princípios, criados a partir 

de valores supremos eleitos pelo Poder Constituinte, mas que não se petrificaram e sim 

sofrem constante mutação, a partir dos novos valores morais socialmente aceitos. 

A metodologia a ser utilizada neste estudo consiste numa pesquisa exploratória e 

descritiva feita por meio de livros, artigos científicos, jurisprudências, monografias e através 

de consulta a periódicos especializados. A pesquisa exploratória terá por objetivo 

proporcionar uma maior proximidade do leitor com o problema a ser abordado, possibilitando 

o aprofundamento do tema. Já a pesquisa descritiva visa à descrição das características e 

variáveis da temática a ser estudada, estabelecendo relações entre elas. Para tanto, utilizar-se-á 

de estudos bibliográficos e jurisprudenciais que facilitarão a compreensão do leitor.   

O foco deste estudo será tanto a investigação doutrinária, quanto principiológica e 

jurisprudencial, sendo a primeira voltada para uma análise e discussão do material 

bibliográfico levantado, e as demais voltadas para os critérios utilizados pelo Poder Judiciário 

quando da análise da aplicação dos princípios da afetividade e solidariedade familiar. Serão 

também utilizados os seguintes métodos: histórico, para traçar um referencial histórico-

evolutivo; analítico-sintético; exegético-jurídico, para interpretação dos textos legais; e 
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comparativo, de confronto de posicionamentos.  

Para estudar a interpretação judicial fundada na constitucionalização do Direito das 

Famílias, a partir dos arquétipos da afetividade e da solidariedade familiar, será empregado o 

método dedutivo de abordagem, partindo de uma apreciação geral do tema, para um 

particular, com o objetivo de fornecer um embasamento teórico sobre o assunto, e 

consequentemente uma melhor compreensão de suas peculiaridades. Utilizar-se-á de doutrina, 

tanto nacional quanto estrangeira, da legislação e jurisprudência nacional, de regras e 

princípios tantos constitucionais quanto civis.  

Com relação aos métodos de procedimento, usar-se-á do método de interpretação, 

analisando as recentes decisões judiciais no âmbito do Direito das Famílias no STF e STJ. E 

para persecução dos objetivos deste estudo, empregar-se-ão como técnicas de pesquisa: o 

exame da legislação e jurisprudência sobre o assunto, a bibliografia pertinente por meio de 

livros, revistas, jornais, artigos e periódicos, de documentos jurídicos, constituindo-se, assim, 

uma pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e documental.  

Nesse diapasão, será necessário em primeiro lugar realizar um estudo sobre a 

hermenêutica e interpretação constitucional e as novas possibilidades de compreensão do 

conteúdo aberto da constituição, distinguindo a hermenêutica da interpretação e diferenciando 

a hermenêutica jurídica clássica da hermenêutica constitucional, para então conhecer os 

métodos e princípios utilizados na nova interpretação constitucional, verificar quem são 

apontados como interpretes da constituição e sua legitimidade, indicando os avanços e 

desafios no campo da hermenêutica constitucional. 

Em seguida será analisada a proteção constitucional à família, a partir do estudo 

histórico da família sob a ótica do direito constitucional, bem como do estudo da norma 

jurídica de família na constituição brasileira em vigor, dos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da igualdade e seus reflexos na família, dos novos paradigmas da família que 

surgem a partir da transformação ocorrida na pós-modernidade e dos princípios 

constitucionais e infraconstitucionais específicos que norteiam as relações familiares. 

Logo depois, será efetuado um aprofundamento sobre o tema afetividade e 

solidariedade familiar, como novos valores que orientam as relações familiares e novos 

arquétipos na interpretação do Direito das Famílias. Far-se-á uma distinção entre o amor e a 

afetividade na perspectiva filosófica e psicológica, verificando se a afetividade é fato, valor, 

norma e dever, para em seguida diferenciar a fraternidade da solidariedade a partir dos 

direitos humanos e verificar se a solidariedade familiar é fato, valor, norma e dever. A partir 

da sistematização do significado preliminar desses princípios, será também analisado se estes 
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princípios são capazes de quebra o tênue equilíbrio entre a adequação social e a consistência 

constitucional. 

Por fim serão analisadas as recentes decisões do STF e STJ que contribuem para a 

concretização dos princípios da afetividade e da solidariedade familiar, com a finalidade de 

identificar os critérios e comportamentos reconhecidos como necessários à realização desses 

princípios nos casos paradigmas, de forma a demonstrar se as decisões judiciais fundadas na 

afetividade e na solidariedade familiar afetam o princípio da proteção da segurança jurídica 

(certeza e previsibilidade), causando incerteza sobre o entendimento jurisprudencial nas 

questões familiares ou, ao contrário, repercutem na possibilidade de avançar nos pensamentos 

jurídicos, mudando a realidade jurídica. 
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2 HERMENÊUTICA E INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL: NOVAS 

POSSIBILIDADES DE COMPREENSÃO DO CONTEÚDO ABERTO DA 

CONSTITUIÇÃO  

 

A Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova era no Direito das Famílias, e, 

sendo a lei fundamental do Estado Constitucional Democrático1 brasileiro todas as demais 

normas que integram o ordenamento jurídico, em especial o Código Civil de 2002 e leis 

infraconstitucionais que versam sobre família, devem a ela se conformar, uma vez que “o 

princípio da supremacia requer que todas as situações jurídicas se conformem com os 

princípios e preceitos da Constituição”2, sob pena da sua exclusão devido à contrariedade às 

normas ou princípios da Lei Maior. 

As interpretações judiciais das normas constitucionais e civilistas de família não 

podem estar adstritas ao positivismo que reduz apenas a estreita legalidade a aplicação do 

direito. Uma nova hermenêutica é necessária, “vinculada à concepção de que a norma será 

construída na realidade fático-axiológica”3, uma vez que os anseios da sociedade pós-

moderna são diferentes, calcados em novos valores, que exigem diálogo e uma nova forma de 

interpretação das normas que envolva tanto a afetividade quanto a solidariedade familiar na 

solução dos conflitos familiares.  

A dinâmica social e os costumes familiares estão em constante transformação, e o 

aperfeiçoamento do direito por meio da interpretação do julgador, deverá levar em 

consideração a aplicação da norma com base na realidade, por meio da concretização 

hermenêutico-jurisdicional dos direitos fundamentais, em especial no Direito das Famílias, 

com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da solidariedade e da 

afetividade. 

Nessa perspectiva e dado ao caráter aberto e o alto grau de abstração das normas 

constitucionais, a nova hermenêutica constitucional vem socorrer o intérprete constitucional 

                                                 
1 “A reconstitucionalização da Europa, imediatamente após a 2ª Grande Guerra e ao longo da segunda metade do 
século XX, redefiniu o lugar da Constituição e a influência do direito constitucional sobre as instituições 
contemporâneas. A aproximação das ideias de constitucionalismo e democracia produziu uma nova forma de 
organização política, que atende por nomes diversos: Estado democrático de direito, Estado constitucional de 
direito, Estado constitucional democrático. Seria mau investimento de tempo e energia especular sobre sutilezas 
semânticas na matéria”. BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito 
(O triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil). Revista Eletrônica sobre a reforma do Estado (RERE), 
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 9, março/abril/maio, Salvador, 2007, p. 03. Disponível em:: 
<http://www..direitodoestado.com.br/rere/asp>. Acesso em:: 02 de maio de 2012.  
2 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 48. 
3 SILVA, Eduardo Farias. A concretização hermenêutico-jurisdicional. Revista da Esmese, Aracaju, n. 14, 
2010, p. 293-314. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/41291>. Acesso em: 15 maio 2012.   
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que busca compreender, investigar e revelar o conteúdo, o significado e o alcance das normas 

que integram a Constituição. A hermenêutica constitucional é um meio e não um fim, que 

possibilita novas formas de compreensão do conteúdo aberto da Constituição, que por ser 

simbólica4 enseja potencialmente uma infinidade de interpretações. 

 

   

2.1 DA HERMENÊUTICA E INTERPRETAÇÃO JURÍDICA À CONSTITUCIONAL 

 

A palavra hermenêutica tem origem grega, e não nasce como método de 

interpretação, mas como mera transmissão de mensagens, de anuncio ou tradução de algo, 

tornando-o compreensível ao homem. Para Platão a hermenêutica tem mera função de 

intermediar a comunicação entre os deuses e o homem, não produzindo saber. 5   

Para Aristóteles o conhecimento só ocorre por meio da sensibilidade e da razão, 

sendo o tipo de conhecimento científico o mais importante, uma vez que é alcançado por meio 

de conceitos, uma abstração da realidade. Aristóteles utiliza tanto a lógica (que convence por 

meio da conexão de ideias) quanto a retórica (que persuade) e a hermenêutica, esta última 

uma teoria da expressão que faz uma relação da linguagem com o pensamento daquele que 

fez a proposição para se alcançar a verdade dos juízos formulados. Não há interesse na 

verificação do sentido ou da verdade contida no juízo do autor da proposição, mas apenas da 

adequação da linguagem ao pensamento do autor. 6 

Apesar da hermenêutica ser uma teoria da expressão para Aristóteles, este lança a 

base da hermenêutica jurídica por meio de sua teoria ética, ou seja, dá alguns princípios 

básicos como: a) entender a ética (no campo da hermenêutica seria a interpretação) como 

saber e não como mera técnica; b) definir a justiça como ação mediana, impondo a 

necessidade de interpretação da ação humana para se ponderar o que é justo ou não no agir 

humano; c) o conceito da justiça distributiva e da corretiva; d) o sentido de equidade 

(epiéikeia) como correção da lei, ou seja, de busca de um sentido para que a norma alcance 

                                                 
4 Marcelo Neves entende a legislação simbólica como “a produção de textos cuja referencia manifesta à 
realidade é normativo-jurídica, mas que serve, primaria e hipertroficamente, a finalidades polítivas de caráter não 
especificamente normativo-jurídico”. Há, desta forma uma hipertrofia da função simbólica, que é 
predominantemente político-ideológica, em detrimento da função normativo-jurídico. E, em razão da prevalência 
da dimensão político-ideológica há um déficit de concreção normativa. NEVES, Marcelo. A 
constitucionalização simbólica. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2007, p. 30-31. 
5 SALGADO, Ricardo Henrique Carvalho. Hermenêutica Filosófica e Aplicação do Direito. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2005, p. 5-8. 
6 Ibidem, p. 8-10. 
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um resultado justo.7    

A palavra interpretação tem origem latina e significa “entre entranhas” devido a 

pratica religiosa de feiticeiros e adivinhos que introduziam suas mãos nas entranhas do animal 

morto para conhecer o destino do homem. Por utilizarem uma linguagem obscura, era 

necessária a interpretação de seus pronunciamentos, o que inicialmente era desprovido de 

técnica, sendo mero ato cognitivo a interpretação, mas que foi alterado com o aparecimento 

de livros sagrados, destacando-se Santo Agostinho como interprete das escrituras no século 

IV.8 

A interpretação é o “momento dinâmico do conhecimento da realidade, é o ato de 

apreendê-la racionalmente, tal qual ela se apresente ao sujeito que conhece”, pois o ato de 

interpretar se exterioriza, se expressa por meio de signos, inserindo-se num “contexto 

linguístico-comunicativo”, ou seja, cultural.9 

A palavra hermenêutica foi empregada inicialmente na seara teológica, como 

“doutrina da boa interpretação”10 relativa a “interpretação correta e objetiva da Escritura”11, 

ganhando impulso no Iluminismo como disciplina auxiliar na Filologia e no Direito cujo 

objetivo era instrumentalizar metodologicamente a intepretação.12 

No século XIX a hermenêutica alcança novo sentido com Friedrich D. E. 

Schleiermacher, como disciplina geral que indaga sobre as possibilidades de compreensão 

objetiva13. Ele propôs a utilização do método científico histórico-crítico de interpretação da 

Escritura, bem como distinguia a interpretação gramatical que compreendia o texto em sua 

literalidade, da interpretação técnica que visava descobrir o pensamento do autor. Esta última 

era dividida em compreensão divinatória de cunho advinhatório, subjetivo, numa perspectiva 

psicológica, que repercutiu no Direito na ênfase dada à vontade do legislador na interpretação 

da lei; e em compreensão comparativa a qual buscava o sentido da intenção do autor no texto 

por meio de elementos objetivos.14 

Wilhelm Dithey introduziu a hermenêutica na epistemologia, o que possibilitou seu 

                                                 
7 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 
Petrópolis: Vozes, 2004, p. 411-426. 
8 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da Constituição. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2011, p. 3-5.  
9 DINIZ, Márcio augusto de Vasconcelos. Constituição e hermenêutica constitucional. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 1998, p. 198. 
10 CORETH, Emerich. Questões fundamentais de hermenêutica. São Paulo: EPU/Edusp, 1973, p.2 
11 Ibidem, p.2. 
12 PEREIRA, Rodolfo Viana. Hermenêutica filosófica e constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 10-
11. 
13 Ibidem, p. 12-13. 
14 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da Constituição. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2011, p. 6-7. 
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reconhecimento como teoria científica da interpretação. Ele classificou a Ciência em Ciências 

da Natureza e do Espírito (humanas), distinguindo-as a partir do ato cognitivo, que na 

primeira é explicativo, descrito e aistórico, enquanto na segunda o ato intelectivo é a 

compreensão, que é construída e produzida, é histórica. Para ele, “o mundo histórico como 

um todo” é uma “conexão de efeitos” dotada de valores, “estabelecedora de fins, em suma, 

criadora” 15. A parte seria compreendida pelo todo e o todo pela parte em uma circularidade 

hermenêutica, sendo o objeto da interpretação a compreensão do singular, da individualidade 

a partir de seus sinais exteriores, para estabelecer teoricamente a validade universal da 

interpretação, que é a base da certeza histórica.16 

A hermenêutica torna-se “alicerce de sustentação epistemológica das Ciências do 

Espírito”17, com metodologia diferente das Ciências da Natureza. No campo da explicação o 

cientista seria mero observador que relacionaria causa e efeito no plano da necessidade, 

enquanto que no campo da compreensão seria possível apreender o modo do espírito se 

projetar num objeto. Haveria um mundo dado, a natureza, que nos limita, ao mesmo tempo 

que haveria um mundo construído pelo homem, o cultural.18 

Nesta ótica, a hermenêutica é metodológica, disciplina o “processo interpretativo em 

busca da apreensão do sentido correto de uma obra cultural”19, surgindo a hermenêutica 

jurídica clássica com técnicas próprias de interpretação dos textos jurídicos de direito privado.  

Martin Heidegger, na primeira metade do século XX, realizou o chamado giro 

fenomenológico e/ou ontológico20, visto que entendia a hermenêutica como uma filosofia e 

não uma ciência, defendendo uma hermenêutica filosófica, ontológica e existencial, não mais 

se fixando na dicotomia sujeito-objeto e sim nos fenômenos, ou seja, na “análise das 

possibilidades que o ser tem de existir e de se manifestar através dos fenômenos que se dão no 

horizonte do tempo”21. 

Nesse contexto, toda compreensão, seja de um texto ou da história, está 

fundamentada na compreensão que o homem tem de si mesmo, “enquanto ser histórico 

dotado de existência”22. A hermenêutica passa a interpretar um texto ou uma ação humana 

                                                 
15 DILTHEY, Wilhelm. A construção do mundo histórico nas ciências humanas. São Paulo: Editora Unesp, 
2010, p. 121. 
16 GRODIN, Jean. Hermenêutica. São Paulo: Parábola Editoral, 2012, p. 34-35. 
17 PEREIRA, Rodolfo Viana. Hermenêutica filosófica e constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 15. 
18 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da Constituição. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2011, p. 9. 
19 Ibidem, p. 9. 
20 HEIDEGGER, Martin. Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Madri: Trotta, 2002, p. 29. 
21 PEREIRA, Rodolfo Viana. Hermenêutica filosófica e constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 17. 
22 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração da construção do direito. Porto 
Alegre: Livraria do advogado Editora, 2014, p. 263. 
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pressupondo uma compreensão existencial do homem, não havendo mais a transparência 

pregada pelas posturas tradicionais devido a faticidade (realidade) humana.  

A ideia de círculo hermenêutico ganha cunho filosófico, partindo de uma pré-

compreensão atemática para chegar a uma compreensão mais aprimorada ou interpretação 

tematizada. A pré-compreensão é condicionada pela dimensão externa ou horizonte ou limite 

do mundo existencial.23 

A compreensão é um modo de ser, que possui a seguinte estrutura: aquisição prévia, 

vista prévia e antecipação24. Ela é entendida como “estrutura ontológica do Dasein (ser-aí ou 

pre-sença), em que o Da (o aí) é como as coisas, ao aparecerem, chegam ao ser, não sendo 

esse modo uma ‘propriedade do ser, mas, sim, o próprio ser’”25. 

A linguagem é abertura para o mundo, sendo condição de possibilidade para 

compreender e agir, constituidora do saber. A hermenêutica leva o ser do ente a se manifestar 

como fenômeno, sendo “a ontologia (fundamental) a interrogação explícita e teórica pelo 

sentido do ser”.26 

Hans-Georg Gadamer defendeu uma hermenêutica filosófica (existencial), visto que 

na o fenômeno hermenêutico na sua origem não um problema de método27, afirmando que a 

linguagem determina a compreensão e o próprio objeto hermenêutico, sendo a compreensão 

um diálogo entre o interprete e o texto, num círculo hermenêutico espiral, em que a 

compreensão do texto estaria condicionada por pré-juízos e pré-conceitos, em razão da 

historicidade do homem. Ele não se importava com a perspectiva psicológica do autor do 

texto e sim com a fusão de horizontes, qual seja, a incorporação de sucessivas interpretações 

que ampliariam e aprofundariam o horizonte do texto e do interprete. Assim, compreender o 

texto seria fazer a sua aplicação no contexto existencial.28 

A faticidade e historicidade do interprete é o “locus da pré-compreensão”, pois só se 

interpreta se compreende, o que só é possível se há pré-compreensão, a qual é composta por 

uma estrutura prévia, visão prévia e concepção prévia. A linguagem deixa de ser instrumento 

e passa a ser condição de possibilidade da manifestação do sentido, num processo produtivo.29  

                                                 
23 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da Constituição. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2011, p. 10-11. 
24 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração da construção do direito. Porto 
Alegre: Livraria do advogado Editora, 2014, p. 279. 
25 Ibidem, p. 282. 
26 Ibidem, p. 288-290. 
27 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 
Petrópolis: Vozes, 2004, p. 29 
28 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da Constituição. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2011, p. 12-13. 
29 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração da construção do direito. Porto 
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O círculo hermenêutico ou da compreensão não é metodológico, não é de natureza 

formal, não é objetivo nem subjetivo, ele descreve “a compreensão como o jogo no qual se dá 

o intercâmbio entre o movimento da tradição e o movimento do interprete’, é “um momento 

estrutural ontológico da compreensão”. Esta nova visão da compreensão permite que o texto 

não seja compreendido como mera expressão da vida”, mas sim levado “a sério na sua 

pretensão de verdade”.30 

Para Gadamer a hermenêutica não é método e sim filosofia, a linguagem não é 

ferramenta e sim “condição de possibilidade e constituidora do mundo”31. Ele era contra toda 

pretensão de transformar conhecimento em método, uma vez que procura dar universalidade a 

toda forma de interpretação humana. 

A hermenêutica proposta por Gadamer consegue reunir por meio da linguagem e da 

fusão de horizontes, os elementos que fazem parte da aplicação de uma norma jurídica. É por 

meio de um diálogo entre o intérprete e o texto que ocorrerá uma decisão fundamentada em 

uma compreensão total do mundo jurídico.  

Em suma, nessas rápidas ponderações da perspectiva histórica da hermenêutica 

foram identificadas cinco fases ou modelos: a) como teoria da expressão, tendo um papel 

meramente explicativo; b) como disciplina geral; c) como teoria científica da interpretação; d) 

a filosofia hermenêutica; e) a hermenêutica filosófica. 

Usualmente, a palavra hermenêutica é utilizada pelos juristas  

para designar a doutrina dos métodos ou a teoria científica da interpretação, pela 
qual se realiza o ensino das técnicas ou das regras e procedimentos de interpretação, 
a fim de que seja possível a manutenção do controle metódico da divergência entre 
os textos normativos e as normas-decisão; em outros termos, a fim de que seja 
possível legitimar-se a rejeição da responsabilidade política em função de decisões 
cada vez mais abstratas na elaboração dos textos de normas em função das decisões 
práticas.32 
 

Hermenêutica é ciência, é um conjunto de princípios que regulam e orientam a 

interpretação do texto normativo, sendo um conjunto de normas técnicas apropriadas ao 

trabalho do interprete33. O objeto da hermenêutica é a interpretação e a compreensão. Desta 

forma, o ato de interpretar está vinculado aos ensinamentos hermenêuticos, pois é a “atividade 

                                                                                                                                                         
Alegre: Livraria do advogado Editora, 2014, p. 304-305. 
30 GADAMER, Hans-George. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2004, p. 388-393. 
31 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração da construção do direito. Porto 
Alegre: Livraria do advogado Editora, 2014, p. 308. 
32 SILVA, Kelly Suzane Alflen da. Interpretação e Concretização Normativo-Constitucional. In: Revista Direito 
Público, Nº 27 – Maio-Jun/2009, p. 46-47. Disponível em: <http://www.direitopublico.idp.edu.br/index.php/ 
direitopublico/issue/view/56>. Acesso em: 02 fev. 2013. 
33 VALDÉS, Jorge A. Tapia. Hermenéutica constitucional: la intepretación de la Constitución em 
Sudamérica. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1973, p. 15. 
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que se presta a transformar textos – disposições, preceitos, enunciados – em normas”, sendo 

esta última o “resultado da tarefa interpretativa”.34 

A hermenêutica jurídica se relaciona a uma tarefa mais teórica, “reflexiva ou 

especulativa”, enquanto a intepretação jurídica ocorre na “tarefa de ordem prática ou 

operativa”, ou seja um momento de “concreção real da normatividade jurídica” no caso 

concreto. Assim, a hermenêutica é pressuposto da interpretação, “são dois momentos 

complementares da experiência jurídica”, onde a primeira é responsável pela “inteligibilidade 

da ordem jurídica”, a partir da compreensão de seus valores e princípios, bem como da sua 

finalidade. Já a segunda é a “operatividade a aplicabilidade” dessa mesma ordem jurídica.35 

A “interpretação e aplicação do direito são uma só operação”, de tal sorte que ao 

interpretar se compreende o texto normativo e os fatos para se aplicar o direito. A 

interpretação do direito “é constitutiva, e não simplesmente declaratória”, uma vez que “parte 

da compreensão dos textos normativos e dos fatos, passa pela produção das normas que 

devem ser ponderadas para a solução do caso e finda com a escolha de uma determinada 

solução para ele, consignada na norma decisão”.36  

Humberto Ávila37 entende que “interpretar é construir a partir de algo, por isso 

significa reconstruir”, pois o interprete reconstrói sentido, “tendo em vista a existência de 

significados incorporados ao uso linguístico e construídos na comunidade do discurso”.  

Ressalta-se que a lei é construída de enunciados linguísticos que ganham vida no 

processo de interpretação, visto que o interprete constrói a norma no “decorrer do processo de 

concretização do direito”38, ou seja, ele parte do texto da norma e dos fatos, para alcançar a 

norma jurídica, e então elaborar a norma de decisão, a qual solucionará o caso concreto. 

Assim, a interpretação insere o direito na realidade, na vida. Ela é o quadro onde será 

compreendida na tinta a textura da realidade social, a partir da aplicação de métodos e 

princípios hermenêuticos.  

Ademais, a interpretação “vai do universal ao singular, [...] do transcendente ao 

                                                 
34 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 27. 
35 CUNHA, José Ricardo. Fundamentos axiológicos da hermenêutica jurídica. In: BOUCAULT, Carlos Eduardo 
de Abreu; RODRIGUEZ, José Rodrigo (Org.) Hermenêutica plural: possibilidades jusfilosóficas em 
contextos imperfeitos. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 322-324. 
36 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 26. 
37 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros Editores Ltda, 2013, p. 36. 
38 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 29. 
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contingente; opera a inserção das leis (= do direito) no mundo do ser (= mundo da vida)”39, e 

o “processo de interpretação dos textos normativos encontra na pré-compreensão o seu 

momento inicial, que compõe o círculo hermenêutico”40. A compreensão, por sua vez, “é 

apreensão de sentido, e sentido é o que se apresenta à compreensão como conteúdo”41. Faz-se 

necessário compreender para então interpretar, pois a primeira regula e restringe a segunda.  

Portanto, pode-se afirmar que hermenêutica é compreensão, é incidibilidade entre a 

interpretação, aplicação e concretização da norma jurídica, que ganha contornos específicos 

no constitucionalismo, em virtude da construção do direito no Estado Democrático ser 

orientado por princípios contidos na Constituição, o que conduz a reinterpretação do direito 

privado, visto que a Constituição passa a ser o ponto de partida do interprete.  A Constituição 

é um símbolo e, como tal, ela trás significado em potencial. Mas a operacionalização do 

fenômeno da interpretação e da atividade hermenêutica como um todo é que constrói/gera  

sentido. 

Nesse contexto, cabe também analisar a distinção entre a hermeneutica jurídica 

clássica e a hermeneutica constitucional, visto que a primeira tem como paradigma as normas 

jurídicas e a segunda as normas constitucionais, sendo a interpretação constitucional um 

“fenomeno complexo”42 que precisa ser estudado por diferentes perspectivas.  

Num primeiro momento faz-se necessário identificar a influência da filosofia 

racionalista (séculos XVII e XVIII) que inflamou a Revolução Francesa, cujas conquistas 

foram consolidadas com o Código Civil de Napoleão. A lei codificada é considerada 

completa, plena, sendo o juiz mero aplicador da lei cuja interpretação era meramente 

gramatical. A Separação dos Poderes é absoluta, não podendo o juiz substituir a vontade do 

legislador pela sua vontade.43  

A Escola da Exegese do século XIX, de estrito legalismo, limitava as possibilidades 

de interpretação, devendo o juiz indagar o exato sentido dos vocábulos utilizados no texto, 

fazendo uma interpretação gramatical (filológica), para em seguida realizar uma interpretação 

lógica-sistemática situando o texto normativo dentro do sistema legal44. A aplicação do direito 

era mera subsunção de fatos à norma, num silogismo judicial onde a norma é a premissa 

                                                 
39 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 38. 
40 Ibidem, p. 41. 
41 CORETH, Emerich. Questões fundamentais de hermenêutica. São Paulo: EPU/USP, 1973, p. 52. 
42 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 296. 
43 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da Constituição. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2011, p. 17-18. 
44 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 278-279. 
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maior, o fato a premissa menor, sendo a sentença a conclusão. 

Com o processo de industrialização as relações socioeconômicas foram alteradas 

evidenciando um descompasso entre o Código e a realidade. Surgem as Escolas Histórico-

Dogmática de Savigny; a Escola Histórico-Evolutiva de Saleilles, que permite ao interprete 

realizar uma interpretação atualizadora da lei, adequando os valores consagrados na lei à 

realidade; a Escola Teleológica de Ihering; a Escola da Livre Investigação Científica do 

Direito de François Gény e diversas escolas Sociológicas (Duguit, Holmes e outros). 45  

Importante destacar que foi Saviny que introduziu a hermenêutica no Direito 

elevando-o a categoria de Ciência do Espírito. A hermenêutica jurídica clássica é 

metodológica, influenciada por Schleiermacher e Dilthey, voltada a interpretação do Direito 

Privado, ao Código Civil, que é um sistema fechado, que se reporta a fatos específicos, não se 

admitindo antinomia.  

Para Saviny a interpretação é uma, ela combina as interpretações gramatical, lógica, 

sistemática e histórica. Ele se opunha a ideia de um Direito Natural Universal, admitindo um 

direito para cada nação, sendo o costume a manifestação do espírito do povo, devendo a lei 

estar de acordo com o costume para ser válida.46 

Na hermenêutica jurídica clássica ou Velha Hermenêutica as regras são 

extremamente importantes, não havendo normatividade nos princípios, os quais possuem 

apenas caráter programático. Sua concepção é dogmática, contendo a lei a solução para todos 

os conflitos, por ser a “expressão racional da vontade do legislador”.47  

Nos métodos/regras tradicionais de interpretação, visualizados por Saviny, opera-se a 

subsunção do fato ao texto, afastando-se do problema concreto que será decidido, chegando-

se a uma conclusão silogística. O texto é regra que ser cumprida, enquanto os princípios são 

utilizados para suprir lacunas, não havendo normaticidade nestes. Entretanto, esses métodos 

são insuficientes na nova realidade principiológica e axiológica da Constituição.  

Nesse modelo dogmático ocorre a chamada “visão unidimensional da matéria, sobre 

a qual se projeta e se constrói a interpretação”. O juiz declara o sentido dado pelo legislador 

ao texto normativo, sem percorrer outras dimensões na interpretação jurídica, como: “a 

propriamente jurídica ou reguladora; a fática; a axiológica; a linguística ou semiótica; a 

                                                 
45 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da Constituição. Belo 
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46 Ibidem, p. 19. 
47 CONSELVAN, Jussara Seixas. O papel da hermenêutica constitucional na concretização dos direitos 
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lógica”.48  

A hermenêutica constitucional ou Nova Hermenêutica é filosófica, influenciada por 

Heidegeer e Gadamer, em virtude da Constituição encerrar um sistema aberto de princípios, 

que enunciam valores, que não possuem previsão de fatos específicos de incidência.49  

A interpretação constitucional possui particularidade em relação a interpretação 

jurídica geral, como: a) o caráter inicial da Constituição, que é fundamento de validade das 

demais leis do ordenamento jurídico; b) a adoção de princípios e não apenas de regras; c) o 

caráter aberto das normas constitucionais; d) a linguagem sintética e a existência de lacunas; 

e) a jurisdição constitucional; f) as escolhas políticas na Constituição; g) a multiplicidade de 

intérpretes da Constituição, havendo tanto uma interpretação político-legislativa, como 

jurisdicional, do Poder Executivo, doutrinária e outras fontes genéricas (como a opinião 

pública, grupos de interesse, etc).50   

Destaca-se que as normas constitucionais possuem conteúdo aberto e dependem da 

realidade, sendo enquadradas em duas categorias: princípios e regras. Os princípios veiculam 

os valores vigentes na realidade social, além de possuírem uma pluralidade de funções no 

sistema jurídico, em especial a função explicativa e a justificadora, onde esta propicia critérios 

para a interpretação-aplicação-concretização do direito, enquanto aquela possibilita uma 

melhor compreensão sistêmica do ordenamento jurídico.51 

Nessa nova visão hermenêutica, o sentido da norma é determinado “à vista dos 

elementos do caso concreto, dos princípios a serem preservados e dos fins a serem 

realizados”, determinando-se o sentido da norma e buscando-se a “solução 

constitucionalmente adequada para o problema a ser resolvido”.52 

Não há um abandono da velha hermenêutica, com seus métodos clássicos, fundada 

na aplicação de regras; porém surge a necessidade de uma revisão de paradigmas, uma vez 

que o intérprete, ao estabelecer a norma, atua como legislador que inclui as transformações da 

realidade na compreensão da Constituição, agora norteada em princípios que são tanto ponto 
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de partida na intepretação do texto quanto são obtidos no processo de interpretação das 

normas constitucionais.  

Vale ressaltar que a Hermenêutica Constitucional se diferencia da Hermenêutica 

Tradicional, pelo emprego dos princípios, e não apenas das regras, na interpretação 

constitucional53. Esta nova hermenêutica constitucional aproxima a interpretação da 

aplicação, uma vez que a “interpretação de um princípio terá lugar no momento de sua 

aplicação”54, tendo a interpretação uma forte conotação existencial, pois os valores são 

intersubjetivos e somente no caso concreto pode-se identificar seu âmbito de aplicação. 

Inclusive Konrad Hesse esclarece que “a Constituição jurídica está condicionada pela 

realidade histórica. Ela não pode ser separada da realidade concreta do seu tempo. A 

pretensão de eficácia da Constituição somente pode ser realizada se levar em conta essa 

realidade”55. Assim, a força normativa da Constituição irradia também em todo o Direito, em 

especial no Direito das Famílias, impondo ao interprete o dever de primeiro observar as 

normas constitucionais e depois as normas infraconstitucionais, como o Código Civil, que 

com a Constituição forem compatíveis. 

A interpretação desempenha importante papel para o respeito e permanência da 

Constituição, ressaltando-se que o resultado da interpretação não pode ser pautada no 

dicotomia de correntes tradicionais pautadas no subjetivismo e no objetivismo56, qual seja, 

não pode ficar adstrito a descobrir a vontade do legislador (mens legislatoris), teoria subjetiva 

que explora os trabalhos técnicos preparatórios ao ato legislativo, com forte apego ao passado; 

e tão pouco se limitar a descobrir a necessidade social (mens legis), teoria objetiva que busca 

projetar o espírito do texto para a realidade social, política e econômica, atualizando-o, 

adequando-o57.  

Nesse aspecto faz-se necessário observar que na filosofia clássica ou realismo 

filosófico o fator ordenador do conhecimento “gira em torno dos ‘objetos’ ou daquilo que é 

‘dado’ ao conhecimento”. Já na filosofia da consciência o fator ordenador é a “subjetividade 

que conhece as coisas”. Assim, o “objetivista é a postura hermenêutico-interpretativa que 

organiza o seu processo de determinação do sentido à partir de um aprisionamento do sujeito 
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que conhece ao objeto que é conhecido”, por outro lado a postura subjetivista “espelha o 

paradigma da consciência, no interior do qual o interprete é o dono dos sentido”.58 

A Hermenêutica Constitucional surge em decorrência da natureza da norma 

constitucional, da sua supremacia em relação as normas infraconstitucionais, do surgimento 

do sistema de controle constitucional dos atos normativos infraconstitucionais, existindo três 

correntes doutrinárias que procuram identificar o status epistemológico da hermenêutica 

constitucional em relação a hermenêutica jurídica clássica: a) tese da diferença intrínseca 

entre as duas disciplinas (minoritária); b) tese da igualdade total das disciplinas, havendo 

apenas uma hermenêutica; c) tese da igualdade com particularidades (majoritária), que afirma 

haver o gênero hermenêutica jurídica geral, e duas espécies: a clássica e a constitucional.59   

Lenio Luiz Streck60 afirma que a Constituição que estabelece o Estado Democrático 

de Direito “passa a ser, em toda a sua substancialidade, o topos hermenêutico que conformará 

a interpretação jurídica do restante do sistema jurídico”, pois garante as relações democráticas 

entre Estado e sociedade. Os princípios constitucionais “são deontológicos, normas jurídicas 

com ampla força normativa”, que resgatam o mundo prático no direito, superando o modelo 

de regras do positivismo, trazendo “para dentro do direito os conflitos sociais e todos os 

demais elementos que não faziam parte, até então das ‘preocupações do positivismo’”.  

Atualmente, a interpretação constitucional encontra limites nos métodos e princípios 

dessa nova hermenêutica constitucional, uma vez que o texto normativo possui vários 

significados e o interprete decidirá dentro de uma realidade histórica e social de seu tempo, 

considerando o direito não em parte mas como um todo, proporcionando segurança nas 

relações jurídicas.  

 

 

2.2 MÉTODOS E PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A INTERPRETAÇÃO 

CONSTITUCIONAL 

 

A hermenêutica constitucional é uma modalidade ou espécie de hermenêutica 

jurídica, uma vez que a Constituição é uma norma jurídica que precisa ser interpretada. 

Todavia, sua origem, conteúdo, finalidade; bem como seus elementos, regras e princípios são 
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peculiares e distintos das demais normas jurídicas de um ordenamento, em razão de sua 

superioridade jurídica e seu caráter jurídico. 61 

Na visão de José Joaquim Gomes Canotilho “a interpretação das normas 

constitucionais é um conjunto de métodos, desenvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência 

com base em critério ou premissas (filosóficas, metodológicas, epistemológicas) diferentes, 

mas, em geral, reciprocamente complementares”62. Dentre eles pode-se destacar o método 

hermenêutico clássico, o tópico-problemático, o hermenêutico-concretizador, o científico-

espiritual e o normativo-estruturante. 

O método hermenêutico clássico ou jurídico é originário do direito privado e parte do 

pressuposto que a constituição é uma lei cujo sentido será captado via as regras tradicionais 

da hermenêutica desenvolvidas por Savigny: gramatical, histórica, sistemática e teleológica.  

Neste método a interpretação é vista como técnica de conhecimento do sentido do 

texto constitucional, o qual é tanto ponto de partida quanto limite da tarefa de interpretação, 

uma vez que o intérprete somente desvenda o sentido da lei por meio de raciocínio silogístico, 

sem ir além (não se formula juízo de valor), realizando a subsunção da norma ao caso 

concreto. Por esta razão, este método não é suficiente para resolução dos chamados casos 

difíceis, mas é muito utilizado na solução de casos fáceis. 

A interpretação gramatical ou filológica ou semântica está voltada a desvendar o 

significado das palavras (que pode ser técnico ou vulgar), a partir dos enunciados linguísticos 

do texto constitucional63. Era o método utilizado pelos Glosadores na interpretação do 

Evangelho, que é utilizado em toda interpretação da lei, mas que é ineficaz e impotente para 

“resolução dos problemas jurídicos, que não se apresentam unicamente no plano abstrato e 

conceitual”64. 

Já a interpretação histórica analisa a norma em suas raízes históricas65, como o 

projeto de lei, sua justificativa, exposição de motivos, condições culturais etc. Esse método 

“admite o concurso de costumes como fonte originário do direito”66, colocando o aspecto 

histórico em primeiro lugar na interpretação da lei, visto que o direito é produto da história do 
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povo, sofrendo transformações ao longo do tempo. 

A interpretação sistemática ou lógico-sistemática leva em consideração a estrutura e 

o posicionamento do preceito ou instituto no contexto sistêmico, relacionando-o com os 

demais preceitos do ordenamento jurídico.67  

A interpretação teleológica busca a finalidade da norma, destacando-se o método 

teleológico em sentido estrito (relacionado com o direito público) que se opõe a teoria 

Kelseniana e o a jurisprudência de interesses (relacionado com o direito privado) que se opõe 

a jurisprudência dos conceitos.68  

Os métodos teleológicos afirmam que o valor de uma interpretação “deve ser 

avaliada em relação com as consequências sociais que procura ou pelos fins que a 

orientam”69, porém há dificuldade com relação ao critério qualificador que possa determinar o 

interesse social, o fim que deve ser privilegiado.  

Konrad Hesse entende que os métodos da hermenêutica clássica são insuficientes 

quando aplicados à Constituição em virtude de implicarem num certo encobrimento do fato 

real, bem como por identificarem como objetivo da interpretação o descobrimento da previa 

vontade subjetiva do constituinte ou da previa vontade objetiva da constituição, além de 

entender que eles apenas oferecem explicações parciais a respeito de como é construída uma 

decisão.70 

Na realidade, todos estes métodos da hermenêutica clássica podem e devem ser 

combinados não apenas na interpretação da lei infraconstitucional, mas também na 

interpretação constitucional, porém não devem ser absolutizados.71 

O método tópico-problemático foi desenvolvido por Theodor Viehweg, que se 

inspira em Aristóteles e Cícero, sendo o método que parte de um problema concreto para a 

norma constitucional, procurando adequar a norma ao problema. Este método tem por 

fundamento o problema e não a norma ou o sistema jurídico.  

Na tópica busca-se a realização da justiça no caso concreto por meio dos vários 

pontos de vista que servem aos vários intérpretes, os quais ficam sujeitos à ponderação de 

prós ou contras, com objetivo de descortinar a interpretação mais conveniente à solução do 
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problema. Para Canotilho72 este método possui três premissas: 

(1) caráter prático da interpretação constitucional, dado que, como toda a 
interpretação, procura resolver os problemas concretos; (2) caráter aberto, 

fragmentário ou indeterminado da lei constitucional; (3) preferência pela discussão 

do problema em virtude da open texture (abertura) das normas constitucionais que 
não permitam qualquer dedução subsuntiva a partir delas mesmo.  

 

O tópico (topoi) ou ponto de vista é o ato de compreensão de realidade, do fenômeno 

social e cultural, não ocorre de forma mecânica ou por meio de raciocínio silogístico. O 

intérprete precisa questionar o porquê do fato, do momento cultural e da realidade social, 

saindo da superfície verbal e da aparência, para assim enxergar as várias possibilidades de 

solução. A formula proposta é raciocinar juridicamente para argumentar, sendo que para 

argumentar é preciso ter motivos e razões, chegando a uma solução específica de um 

problema concreto.  

Entretanto, pensar o problema é dizer que o direito não é uma ciência isolada, mas 

faz parte de um movimento social e normativo. Esta falta de isolamento é que dá vida a 

interpretação, porém na tópica não há a busca de coerência interna para o sistema jurídico, 

afasta-se inclusive os postulados da supremacia da constituição e da máxima efetividade da 

constituição dentre outros. 

São características deste método: uma premissa maior (querer encontrar uma solução 

para o problema concreto), uma premissa menor (caráter aberto da norma constitucional), 

primeiro distinguir o problema para depois buscar a abertura constitucional. Canotilho73 tece 

críticas a este método, afirmando que a interpretação deve partir da norma para o problema 

(como ocorre no método concretista), e entende que a tópica serve de auxiliar a interpretação, 

sendo um guia de discussão dos problemas, permitindo que a decisão do problema jurídico 

anteceda uma discussão social. 

O método hermenêutico-concretizador ou concretista foi desenvolvido por Konrad 

Hesse e “pressupõe uma ‘compreensão’ do conteúdo da norma que se interpreta, sendo 

relevante na operação interpretativa o vínculo que prende a ‘compreensão prévia’ do 

intérprete ao problema cuja solução se busca”74.  

Este método procura o equilíbrio entre a criatividade do intérprete (a partir de sua 

pré-compreensão do tema), o sistema jurídico (que influencia e conforma a realidade) e a 

realidade objetiva existente. O intérprete efetua uma atividade prático-normativa, sem 
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distorcer a realidade ou a norma com suas próprias impressões, valores, opções ideológicas e 

políticas; concretizando a norma constitucional para e a partir do problema concreto que se 

intenta regular.  

O método concretista parte da Constituição (norma que se vai concretizar) para o 

caso concreto, valendo-se o intérprete de suas pré-compreensões do tema, atuando como 

mediador entre a norma e o problema que se deseja solucionar. Para Canotilho75 este método  

vem realçar e iluminar vários pressupostos da tarefa interpretativa: (1) os 
pressupostos subjetivos, dado que o intérprete desempenha um papel criador (pré-
compreensão) na tarefa de obtenção do sentido do texto constitucional; (2) os 
pressupostos objetivos, isto é, o contexto, actuanto o intérprete como operador de 
mediações entre o texto e a situação em que se aplica; (3) relação entre o texto e o 
contexto com a mediação criadora do intérprete, transformando a interpretação em 
‘movimento de ir e vir’ (circulo hermenêutico). 

 

A hermenêutica concretizadora se diferencia da tópica, porque esta última tem como 

pressuposto o primado do problema em face da norma, já a primeira tem como fundamento o 

primado da norma perante o problema. Entretanto, o método concretista é uma forma 

controlada do método tópico, uma vez que não se foge do problema, mas procura-se obter 

uma decisão pratica (pragmática), e, partindo do texto da norma (enunciado) tenta se extrair a 

norma jurídica, para se chegar a norma de decisão. A interpretação é controlável, racional, 

mesmo que seja contra os princípios do intérprete. 

O método científico-espiritual ou integrativo ou valorativo foi desenvolvido no 

século XX por Rudolf Smend, que “vê na Constituição um conjunto de distintos fatores 

integrativos com distintos graus de legitimidade. Esses fatores são a parte fundamental do 

sistema, tanto quanto o território é a sua parte mais concreta”76. Portanto, a Constituição reúne 

todos os valores do ordenamento estatal, sendo um conjunto onde tudo mais deriva, devendo 

ser interpretada de forma global e espiritual como algo dinâmico que acompanha as 

modificações sociais. 

São premissas básicas deste método, na visão de Canotilho77 

(i) as bases de valoração (= ordem de valores, sistema de valores) subjacentes ao 
texto constitucional; (ii) o sentido e a realidade da constituição como elemento do 
processo de integração. O recurso à ordem de valores obriga a uma “captação 
espiritual” do conteúdo axiológico último da ordem constitucional. A ideia de que a 
interpretação visa não tanto dar resposta ao sentido dos conceitos do texto 
constitucional, mas fundamentalmente compreender o sentido e realidade de uma lei 
constitucional, conduz à articulação desta lei com a integração espiritual real da 
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comunidade (com os seus valores, com a realidade existencial do Estado.  
 

A Constituição é concebida como instrumento de integração, tanto do ponto de vista 

jurídico-formal (norma-suporte e fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico), 

mas também na perspectiva política e sociológica (instrumento de regulação de conflitos, de 

construção e preservação da unidade social).78 

O método normativo-estruturante foi desenvolvido principalmente por Friedrich 

Müller, que procura conciliar a perspectiva normativa com a sociológica, sendo suas 

premissas básicas na visão de Canotilho79  

(1) a metódica jurídica tem como tarefa investigar as várias funções de realização do 
direito constitucional (legislação, administração, jurisdição); (2) e para captar a 
transformação das normas e concretizar numa “decisão prática” (a metódica 
pretende-se ligada à resolução de problemas práticos); (3) a metódica deve 
preocupar-se com a estrutura da norma e do texto normativo, com o sentido de 
normaticidade e de processo de concretização, com a conexão da concretização 
normativa e com as funções jurídicos-práticas; (4) elemento decisivo para a 
compreensão da estrutura normativa é uma teoria hermenêutica da norma jurídica 
que arranca da não identidade entre norma e texto normativo; (5) o texto de um 
preceito jurídico positivo é apenas a parte descoberta do iceberg normativo (F. 
Müller), correspondendo em geral ao programa normativo (ordem ou comando 
jurídico da doutrina tradicional); (6) mas a norma não compreende apenas o texto, 
antes abrange um “domínio normativo”, isto é “pedaço de realidade social” que o 
programa normativo só parcialmente contempla; (7) consequentemente, a 
concretização normativa deve considerar e trabalhar com dois tipos de elementos de 
concretização: um formado pelos elementos resultantes da interpretação do texto da 
norma (= elemento literal da doutrina clássica); outro,  o elemento de concretização 
resultante da investigação do referente normativo (domínio ou região normativa).  

 

Importante destacar que Friedrich Müller desenvolveu a Teoria Estruturante do 

Direito partindo da premissa de que a norma não pode ser confundida com texto normativo e 

descartando o pressuposto do positivismo de que o teor da validade da disposição legal está 

na sua forma linguística. Na visão Kelseniana a norma pura é um mero texto linguístico, e não 

um texto de norma, pois não possui uma normatividade concreta (não possui conteúdo e 

determinação material), sendo apenas texto de norma válida.80  

O processo da metódica estruturante procura harmonizar a tópica com o primado da 

norma, pois mantém a norma (que é primeiramente construída) como critério vinculante para 

a escolha do topoi, desvinculando-se de apenas pensar no problema em si. O texto normativo 

estabelece os limites externos das questões levantadas. A distinção fundamental entre texto 

normativo e norma impede o intérprete de limitar-se a aplicação lógica. Limitar a visão de 
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textos normativos constitucionais (de disposições formais, de segurança do Estado de Direito, 

de garantias processuais) atrapalha a visão particularmente material de seus âmbitos 

normativos e de suas alterações históricas.81 

A norma vigente é integrada à normatividade concreta da lei em ação (no caso 

concreto) com o auxílio do texto normativo (mas se distinguindo deste) e de outros topois do 

programa e âmbito normativo. Um texto normativo não é compreensível sem que esteja 

materialmente ligado ao âmbito e ao programa normativo. A concretização da norma (envolve 

interpretação e a aplicação) ocorre no plano do texto normativo. 

A lógica de Müller é tópica no exato sentido em que cada situação concreta irá 

condicionar a própria construção da norma jurídica concretizada, já que o recorte da realidade 

dos fatos condiciona e influencia tal norma. Inclusive, pode-se deduzir que o conteúdo de uma 

norma jurídica somente será delineado por meio do trabalho de interpretação em um processo 

amplo e global de concretização. 

O processo metodológico elaborado por Muller para a concretização da norma está 

fundamentando no programa normativo (vários sentidos do texto) e no âmbito normativo (a 

parcela da realidade social onde se encontra o problema a solucionar), como elementos 

constituintes da norma. O programa normativo corresponde a todos aqueles elementos que 

estão ligados ao texto normativo, como os cânones da interpretação; e o âmbito normativo 

corresponde aos elementos políticos e sociais que influenciam no programa normativo.  

Müller liga ao texto normativo elementos extra-normativos (âmbito e programa 

normativo), muito embora não façam parte do texto normativo, contrariando frontalmente o 

pensamento de Kelsen, para quem não cabe elementos extra-normativos no Direito. 

Todos os métodos aqui expostos procuram estabelecer regras para “evitar a 

multiplicidade de compreensões e interpretações” 82, muitas vezes distanciadas dos valores 

constitucionais, afastando o relativismo. Também procuram consolidar a ideia de que o 

interprete é neutro e imparcial, uma vez que a função dos métodos interpretativos é “fornecer 

garantia absoluta conta a arbitrariedade”83.  

Na realidade, a hermenêutica é meio, que engendra metodologias novas para esse 

conteúdo aberto da Constituição. A leitura da Constituição auxiliada pelos métodos visa 

proporcionar a produção de novas possibilidades de compreensão em busca da concretização 
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e planificação da equidade como justiça no caso concreto, pois não existe uma verdade, 

existem verdades possíveis. 

Observa-se que os princípios da interpretação constitucional surgem do 

desenvolvimento do constitucionalismo, sendo pressupostos para a chamada interpretação 

válida, tendo função argumentativa, auxiliando na ressignificação e reinterpretação da 

Constituição. Tais postulados interpretativos se distinguem dos princípios que têm natureza de 

norma jurídica.  

Um princípio pode ser objeto ou regra da interpretação (postulado). Quando é objeto, 

o princípio determina o conteúdo, sendo indicativo interpretativo e diretriz valorativa. Quando 

é postulado/regra de interpretação possui funções (instrumental e material) e realidade social a 

ser observada. Sua principal função é a limitação de um querer (vontade do juiz). Na função 

instrumental o princípio terá como guia natural a valoração constitucional, que o poder 

constituinte deu a Carta Maior, a importância do texto. Na função material irá ajustar, até 

ideologicamente, o objeto concreto. 

Konrad Hesse desenvolve no método hermenêutico-concretizador um catálogo de 

cinco princípios de interpretação constitucional: unidade da constituição, concordância 

pratica, conformidade funcional, efeito integrador e força normativa da constituição. E a 

doutrina brasileira e estrangeira acrescentam outros, como os princípios: da máxima 

efetividade, da interpretação conforme a constituição, da supremacia da constituição, da 

presunção de constitucionalidade das normas e atos do Poder Público, da proporcionalidade e 

da razoabilidade. 

O princípio da unidade da constituição determina que o intérprete considere a 

Constituição enquanto sistema integrado, unitário de regras e princípios, afastando as 

aparentes contradições. Segundo Canotilho, tal princípio “obriga o intérprete a considerar a 

constituição na sua globalidade e a procurar harmonizar os espaços de tensão existentes entre 

as normas constitucionais”84. Desta forma, antes de proceder à ponderação de valores o 

exegeta deverá examinar de forma global a Constituição, buscando a harmonia na 

contradição85. 

Ressalte-se ainda que a ordem jurídica é uma unidade e que a Constituição “é a 

origem comum de todas as normas”, é ela que confere unidade a todo o sistema jurídico 
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brasileiro.86  

O princípio da concordância prática ou harmonização impõe “a coordenação e a 

combinação dos bens jurídicos em conflito de forma a evitar o sacrifício (total) de uns em 

relação aos outros”87.  Estes bens em conflito possuem igual valor constitucional, uma vez 

que não existe estrutura hierárquica na Constituição, sendo necessário para se obter a 

harmonização o uso da proporcionalidade.  

O princípio da conformidade funcional ou da justeza ou conformidade funcional 

informa ao intérprete, que se deve respeitar a repartição de funções estabelecidas na 

Constituição pelo poder constituinte originário, preservando, assim, o Estado de Direito. Para 

Canotilho, o intérprete “não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema 

organizador-funcional constitucionalmente estabelecido (Ehmke)”88. 

O princípio do efeito integrador está associado ao princípio da unidade da 

constituição e significa que “na resolução dos problemas jurídico-constitucionais deve dar-se 

primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o 

reforço da unidade política”89. Para David Diniz Dantas90,  

quando o juiz constitucional cria a norma individual – mediante concretização em 
processo que abrange a interpretação e aplicação -, verifica-se uma dupla integração 
do sistema: de um lado, a nova regra individual criada passa a fazer parte do preceito 
da norma interpretada por meio do caso concreto em que foi aplicada. Por outro, 
essa regra continua dotada de efetividade para o futuro, já que tornará previsível a 
decisão do juiz em eventual caso semelhante.  
 

O princípio da força normativa da constituição enseja a prevalência dos pontos de 

vista que contribuam para a máxima efetividade da constituição, “tendo em conta os 

pressupostos da constituição (normativa)”91, sem desprezar os fatores históricos, políticos e 

sociais que identificam a vontade da Constituição. 

Tal força normativa se projeta sobre todo o ordenamento jurídico nacional, 

transportando temas de direito privado, em especial de Direito das Famílias, em matéria 

constitucional, o que torna “tênues as fronteiras entre o direito público e o direito privado”92. 
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O princípio da máxima efetividade ou da eficiência ou de interpretação efetiva está 

conectado ao princípio da força normativa, e significa atribuir o sentido que atribua maior 

efetividade social a norma constitucional. Para Canotilho, “é um princípio operativo em 

relação a todas e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese 

da actualidade das normas programáticas (Thomas), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos 

direitos fundamentais”93. 

O princípio da interpretação conforme a constituição é tanto técnica de interpretação 

dos atos normativos quanto mecanismo de controle de constitucionalidade, pois se destina a 

“preservação da validade de terminadas normas, suspeitas de inconstitucionalidade, assim 

como à atribuição de sentido às normas infraconstitucionais, da forma que melhor realizem os 

mandamentos constitucionais”94. Para Canotilho95, diante de 

Normas polissêmicas ou plurissignificativa deve dar-se preferência à interpretação 
que lhe dê um sentido em conformidade com a constituição. Esta formulação 
comporta várias dimensões: (1) o princípio da prevalência da constituição impõe 
que, dentre as várias possibilidades de interpretação, só deve escolher-se uma 
interpretação não contrária ao texto e programa da norma ou normas constitucionais; 
(2) o princípio da conservação de normas afirma que uma norma não deve ser 
declarada inconstitucional quando, observados os fins da norma, ela pode se 
interpretada em conformidade com a constituição; (3) o princípio da exclusão da 

interpretação conforme a constituição mas ‘contra legem’ impõe que o aplicador de 
uma norma não pode contrariar a letra e o sentido dessa norma através de uma 
interpretação conforme a constituição, mesmo através desta interpretação consiga 
uma concordância entre a norma infraconstitucional e as normas constitucionais. 

 

Portanto, por este princípio, o intérprete deve preferir a interpretação não contrária à 

Constituição, bem como conservar as normas que podem ser interpretadas em conformidade 

com a Constituição, excluindo-se a interpretação que contraria o texto constitucional. 

O princípio da supremacia da constituição determina que toda interpretação deve 

partir da Constituição, cuja posição hierárquica é superior as demais normas do ordenamento. 

“A supremacia da Constituição é um dos pilares do modelo constitucional contemporâneo, 

[...] o princípio não tem um conteúdo material próprio: ele apenas impõe a primazia da norma 

constitucional”96. Assim, nada pode subsistir se houver incompatibilidade com a Constituição. 

Ademais, deve-se observar que há um poder constituinte e um derivado, e este não se 
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sobrepõe àquele. Portanto, as normas constitucionais “condicionam a validade e o sentido de 

todo o ordenamento jurídico”97. 

O princípio da presunção de constitucionalidade das normas e atos do Poder Público 

decorre da separação dos poderes que fundamenta o estado brasileiro e estabelece os limites 

da atuação com relação à interpretação constitucional, sendo o Poder Judiciário encarregado 

do controle de constitucionalidade.98   

Barroso assevera que esse princípio desempenha “uma função pragmática 

indispensável na manutenção da imperatividade das normas jurídicas e, via de consequência, 

na harmonia do sistema”99, sendo que a presunção de constitucionalidade é relativa, pois o 

vício da norma infraconstitucional ou dos atos do Poder Público frente a Constituição podem 

ser questionado no Poder Judiciário, que é o responsável pela prestação da jurisdição, ou seja, 

pela aplicação da lei ao ser provocado contenciosamente, sendo assim o responsável por 

proclamar o vício do texto da norma ou do ato que afronta a Constituição.  

O princípio em estudo se traduz em duas regras que precisam ser observadas pelo 

juiz: 1) havendo dúvida sobre a inconstitucionalidade “deve o órgão competente abster-se da 

declaração de inconstitucionalidade”; 2) havendo alguma interpretação que permita a 

compatibilização da norma com a constituição, “deve o interprete optar pela interpretação 

legitimadora, mantendo o preceito em vigor”.100  

Importante lembrar que os casos de inconstitucionalidade verificados no Judiciário 

somente devem ser declarados quando flagrantes e incontestáveis, e que apesar do Poder 

Judiciário ser o interprete qualificado das leis e da constituição, os demais poderes também 

interpretam a legislação nacional pautando sua conduta e atos.    

O princípio da proporcionalidade e da razoabilidade caminham juntos e emanam das 

ideias de justiça, bom senso, moderação, justa medida, proibição do excesso, de uma relação 

racional entre os meios e os fins.  

A razoabilidade é a adequação de sentido que deve existir entre os motivos, fins e 

meios empregados na criação da lei e os valores explícitos ou implícitos proclamados pelo 

Estado, como a solidariedade e a segurança. Assim, a razoabilidade dever ser aferida tanto 

internamente, dentro da lei, com relação aos meios, fins e motivos que ensejaram o 

surgimento da própria norma; quanto externamente, ou seja, com relação a “sua adequação 

                                                 
97 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 324. 
98 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 
constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 174-175. 
99 Ibidem, p. 178. 
100 Ibidem, p. 178. 
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aos meios e fins admitidos e preconizados no Texto Constitucional”, uma vez que não pode 

contrariá-los.101 

A razoabilidade e a proporcionalidade são mecanismos de controle da 

discricionariedade legislativa e administrativa, permitindo ao judiciário invalidar atos 

legislativos e administrativos quando: 

a) não haja adequação entre o fim perseguido e o instrumento empregado 
(adequação); b) a medida não seja exigível ou necessária, havendo meio alternativo 
menos gravoso para chegar ao mesmo resultado (necessidade/vedação do excesso); 
c) os custo superem os benefícios, ou seja, o que se perde com a medida é de maior 
relevo do que aquilo que se ganha (proporcionalidade em sentido estrito). 102 
 

Esses dois princípios coíbem a violação de princípios e direitos fundamentais, bem 

como viabilizam a aplicação da técnica da ponderação entre os valores em jogo no caso 

concreto, procurando desrespeitar o mínimo possível uma das normas constitucionais em 

conflito, de modo a não ferir o seu núcleo essencial. A proporcionalidade possui uma função 

positiva que é afirmar a normatividade dos preceitos constitucionais e uma função negativa de 

bloquear os abusos cometidos pelo Estado. A razoabilidade, por sua vez, é “um parâmetro de 

valoração dos atos do Poder Público para aferir se eles estão informados pelo valor superior 

inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça”103. 

Os princípios, assim como os métodos utilizados na nova hermenêutica 

constitucional possibilitam interpretações mais flexíveis e mais tolerantes com relação ao 

texto constitucional, bem como exigem do interprete a “máxima delimitação conceitual 

possível dos conteúdos substanciais da Constituição”104, em virtude dos valores e da abertura 

do texto da Lei Maior.  

 

 

2.3 O INTERPRETE DA CONSTITUIÇÃO E OS DESAFIOS NO CAMPO DA 

INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

Os interpretes da Constituição e demais leis do ordenamento jurídico brasileiro são 

tanto os interpretes jurídicos, como o juiz, o promotor, o advogado, o defensor e demais 

profissionais do direito, quanto a própria sociedade de forma difusa.  

                                                 
101 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 
constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 226. 
102 Ibidem, p. 329. 
103 Ibidem, p. 224. 
104 DANTAS, David Diniz. Interpretação constitucional no pós-positivismo: Teoria e casos práticos. São 
Paulo: Madras, 2005, p. 293. 
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Peter Härbele105 entende que “existe um círculo muito amplo de participantes no 

processo de interpretação pluralista”. Tanto os órgãos estatais, quanto “as potência públicas, 

todos os cidadãos e grupos” contribuem nesse processo, e não somente os interpretes 

jurídicos. Para ele a teoria da interpretação deve ser garantida pela teoria democrática, 

possibilitando aos cidadãos uma participação ativa, apesar da atividade jurisdicional dar a 

última palavra, proferir a norma decisão no caso concreto.  

Apesar dessa possibilidade de interpretação pluralista da constituição, atualmente é o 

juiz que produz a norma decisão a partir da interpretação do texto constitucional, sendo por lei 

livre para decidir o conflito de interesses, porém também precisa fundamentar tecnicamente e 

legalmente suas decisões, com assento em normas jurídicas (princípios e regras) e não em 

opções ideológicas ou políticas. 

Não se pode tolerar o “soloptismo e a arbitrariedade”, sendo irrelevantes “as opiniões 

pessoais dos juízes, dos advogados e dos destinatários de suas normas”. O que precisa ser 

levado em conta “é a capacidade interpretativa neutra, garantidora da integridade e da 

coerência do ordenamento jurídico”.106 

Para Konrad Hesse107 a atividade de interpretação consiste em falar o resultado 

constitucionalmente correto por meio de um procedimento racional e controlável, e 

fundamentar tal resultado de modo igualmente racional e controlável, criando certeza e 

previsibilidade jurídica.   

Atualmente o “direito vive uma grande crise existencial”, pois há injustiça e 

insegurança. Vivemos no chamado neoconstitucionalismo, que tem como marco histórico, a 

formação do Estado constitucional de direito, cuja consolidação se deu ao longo das décadas 

finais do século XX; que tem como marco filosófico, o pós-positivismo, com a centralidade 

dos direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; e, que tem como marco 

teórico, o conjunto de mudanças que incluem a força normativa da Constituição, a expansão 

da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação 

constitucional.108 

                                                 
105 HÄRBELE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 2002, p. 11-18. 
106 SANTOS, Murilo Angeli Dias dos; EHRLICH, Priscila Aparecida. O que é isto – a Hermenêutica 
Constitucional? In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SANTOS, Murilo Angeli Dias dos (Org.). Estudos 
contemporâneos de hermenêutica constitucional. Birigui: Editora Boreal, 2012, p. 7. 
107 HESSE, Konrad. Escritos de derecho constitucional. Madrid: Centro de Estúdios constitucionales, 1983, p. 
35. 
108 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: O triunfo tardio do 
Direito Constitucional no Brasil. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/7547/neoconstitucionalismo-e-
constitucionalizacao-do-direito>. Acesso em: 02 de fev. 2013. 
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A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo abriram 

caminho para o pós-positivismo do ponto de vista filosófico, que procura empreender uma 

leitura moral do Direito, sem recorrer a categorias metafísicas. Neste paradigma em 

construção incluem-se a atribuição de normatividade aos princípios e a definição de suas 

relações com valores e regras; a reabilitação da razão prática e da argumentação jurídica; a 

formação de uma nova hermenêutica constitucional; e o desenvolvimento de uma teoria dos 

direitos fundamentais edificada sobre o fundamento da dignidade humana.109  

Na visão de Barroso no plano teórico, três grandes transformações subverteram o 

conhecimento convencional relativamente à aplicação do direito constitucional: a) o 

reconhecimento de força normativa à Constituição, uma vez que as normas constitucionais 

são dotadas de imperatividade, que é atributo de todas as normas jurídicas, e sua 

inobservância há de deflagrar os mecanismos próprios de coação, de cumprimento forçado; b) 

a expansão da jurisdição constitucional, lembrado que antes de 1945 vigorava na maior parte 

da Europa um modelo de supremacia do Poder Legislativo, e, a partir do final da década de 

40, passa a vigorar um novo modelo, inspirado pela experiência americana: o da supremacia 

da Constituição, cuja fórmula envolve a constitucionalização dos direitos fundamentais, que 

ficam imunizados em relação ao processo político majoritário, pois sua proteção passa a caber 

ao Judiciário; c) o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação 

constitucional.110 

Com relação a nova interpretação constitucional, Barroso111 pondera que os critérios 

tradicionais de solução de eventuais conflitos normativos são o hierárquico (lei superior 

prevalece sobre a inferior), o temporal (lei posterior prevalece sobre a anterior) e o especial 

(lei especial prevalece sobre a geral). Todavia, a doutrina e a jurisprudência passa a 

desenvolver um elenco próprio de princípios aplicáveis à interpretação constitucional 

apreciados no item 2.4. 

A interpretação jurídica tradicional não foi superada pela nova interpretação 

constitucional, tendo se desenvolvido a partir das seguintes premissas: a do papel da norma e 

a do papel do juiz. À norma caberia oferecer, “no seu relato abstrato, a solução para os 

problemas jurídicos”. Já ao juiz caberia identificar, “no ordenamento jurídico, a norma 

aplicável ao problema a ser resolvido, revelando a solução nela contida”.  

                                                 
109 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: O triunfo tardio do 
Direito Constitucional no Brasil. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/7547/neoconstitucionalismo-e-
constitucionalizacao-do-direito>. Acesso em: 02 de fev. 2013. 
110 Ibidem. 
111 Ibidem. 
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Nesse modelo tradicional, “as normas são percebidas como regras, enunciados 

descritivos de condutas a serem seguidas, aplicáveis mediante subsunção”. No novo modelo 

de interpretação estas premissas não são mais integralmente satisfatórias, tanto em relação ao 

papel da norma, uma que “a solução dos problemas jurídicos nem sempre se encontra no 

relato abstrato do texto normativo”, quanto em relação ao papel do juiz, que se torna “co-

participante do processo de criação do Direito, completando o trabalho do legislador, ao fazer 

valorações de sentido para as cláusulas abertas e ao realizar escolhas entre soluções 

possíveis”.112  

Na visão de Luis Alberto Warat113 as diversas teorias jurídicas sobre a interpretação 

da lei podem ser alinhadas em duas tendências: “as formalistas ou racionalistas, e as realistas 

ou antiracionalistas”. No formalismo a linguagem do direito positivo é lógico-formal 

(precisa), enquanto no realismo é natural (vaga e ambígua). No formalismo a lei é a única 

fonte do direito, o papel do juiz é mecânico, um ato de conhecimento, não havendo criação do 

direito, visto que o juiz é neutro. No realismo as fontes do direito passam a ser todos os 

motivos determinantes das decisões judiciais, sendo que o trabalho do juiz é constitutivo, um 

ato de vontade, com efetiva criação do direito. 

No formalismo a segurança é o valor que precisa prevalecer, e a estrutura lógica do 

raciocínio jurídico se dá por meio do silogismo demonstrativo, enquanto no realismo a 

equidade é o valor que prevalece, sendo o silogismo retorico a estrutura lógica do raciocínio 

jurídico. Entretanto, essas duas tendências não levam em conta as duas instâncias do processo 

comunicacional (da linguagem): a abstrata e a contextual, sendo ambas teses linguísticas 

falsas, uma vez que a tendência formalista vê a linguagem jurídica como “uma pura 

significação de base (as normas)”, enquanto a tendência realista como “uma pura significação 

contextual (as sentenças)”114.  

Importante destacar que a linguagem é o meio em que se realiza a compreensão do 

objeto, do texto, da coisa. O objeto e o interprete são intermediados pela linguagem e o 

processo de interpretação não pode estar dissociado do significado das palavras. O interprete 

precisa dominar o significado semântico e pragmático do texto. Precisa também entender o 

contexto, as regras valorativas adotadas na vida social. Ademais, a sociedade é mutável e o 

sentido das palavras também se altera. 

                                                 
112 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: O triunfo tardio do 
Direito Constitucional no Brasil. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/7547/neoconstitucionalismo-e-
constitucionalizacao-do-direito>. Acesso em: 02 de fev. 2013. 
113 WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito I. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 1994, p. 51. 
114 Ibidem, p. 64. 
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O texto jurídico precisa ser compreendido e interpretado de forma crítica e 

questionadora, pois traduz a vontade da sociedade ou de determinado grupo social, mas isso 

não importa em concordância do interprete ao texto e sim limitação ao seu teor normativo115.  

Nenhuma decisão judicial é unicamente jurídica, é também política e ideológica, sendo 

necessário elementos que possam identificar qual o fundamento, a intenção do juiz, pois este é 

membro da sociedade, conhece sua cultura e seus problemas.  

A hermenêutica pretende combater a multiplicidade ideológica e política que os 

interpretes podem acabar incutindo na norma decisão. Apesar do interprete ter uma opção 

política e ideológica, é preciso ter parâmetro de racionalidade, coerência e proporcionalidade 

no processo de interpretação. O juiz não é totalmente neutro em relação aos valores que 

afloram em uma controvérsia, mas precisa vislumbrar os possíveis resultados sociais, 

econômicos e políticos que sua decisão podem produzir. 

Sabe-se que as teorias da nova hermenêutica constitucional decorrem de um novo 

entendimento sobre a norma constitucional, em virtude da superioridade hierárquica da 

Constituição da qual o juiz não pode se desapegar, uma vez que toda interpretação precisa ser 

constitucional, direta ou indiretamente E esta interpretação constitucional tem caráter 

vinculante, uma vez que as decisões judiciais alcançam tanto os cidadãos quanto os órgãos do 

Estado. 

Para a concretização do Estado Democrático de Direito o juiz precisa ampliar os 

horizontes de sua consciência, compreendendo o seu compromisso com valores democráticos, 

percebendo que “não há neutralidade possível quando se atua com valores”. O contexto social 

em que o interprete vive tanto lhe abre possibilidades quanto lhe impõe limites.116  

O juiz, como interprete constitucional, tem como dever buscar o espírito da lei, 

levando em conta a motivação de sua criação, mas atualizando a norma para alcançar a 

pacificação social, que é o fim do direito117. O juiz, ao julgar, ao confeccionar a norma 

decisão, concretiza os valores e princípios expressos ou implícitos na constituição brasileira, 

independe da existência ou não de regras infraconstitucionais que tutelem as situações 

analisadas.  

Ora, constata-se que no Estado Democrático de Direito a Constituição ocupa o centro 
                                                 
115 SANTOS, Murilo Angeli Dias dos; EHRLICH, Priscila Aparecida. O que é isto – a Hermenêutica 
Constitucional? In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SANTOS, Murilo Angeli Dias dos (Org.). Estudos 
contemporâneos de hermenêutica constitucional. Birigui: Editora Boreal, 2012, p. 3. 
116 GOMES, Sérgio Alves. Hermenêutica constitucional: um contributo à construção do estado democrático 
de direito. Curitiba: Juruá, 2010, p. 301-306. 
117 SANTOS, Murilo Angeli Dias dos; EHRLICH, Priscila Aparecida. O que é isto – a Hermenêutica 
Constitucional? In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SANTOS, Murilo Angeli Dias dos (Org.). Estudos 
contemporâneos de hermenêutica constitucional. Birigui: Editora Boreal, 2012, p. 4. 
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do sistema jurídico, o que proporciona o surgimento de novos métodos de interpretação 

pautados em valores e princípios constitucionais. A hermenêutica constitucional se ocupa da 

interpretação e compreensão do texto constitucional, com tudo aporte que será necessário para 

que a argumentação jurídica justifique tal interpretação, mas não com a argumentação em si.  

Destaca-se que diante dos inúmeros desafios econômicos, sociais e políticos do novo 

cenário mundial, surge o neoconstitucionalismo como uma concepção teórico-ideológica 

cujos objetivos são, além de preservar os valores mais caros do constitucionalismo, adaptá-los 

a este novo cenário, propondo modificações e adaptações que possibilitem um melhor 

desempenho e eficácia do Estado, do Direito e da Constituição na dinâmica social.118 

O neoconstitucionalismo “busca, concretamente, uma sincera e real valorização da 

constituição como instrumento modelador das relações sociais, como uma instância 

irradiadora de valores, de princípios norteadores, de linhas de atuação, de bases interpretativas 

e conceituais”.119  

A nova interpretação constitucional “é fruto de evolução seletiva”120, que tanto 

conserva conceitos tradicionais como trabalha com diferentes categorias, como as cláusulas 

gerais, a normaticidade dos princípios, as colisões de normas constitucionais, a ponderação de 

valores e a argumentação.  

Por meio da hermenêutica constitucional é que se torna possível a efetivação e 

concretização dos direitos fundamentais, como o direito à alimentação previsto 

constitucionalmente. Não por meio de livre criação de normas decisão, mas pela correta 

aplicação de princípios e regras constitucionais, a partir da compreensão dos valores inseridos 

na Lei Maior. 

A hermenêutica “realiza a interpretação da faticidade humana”, sendo importante 

“não só como forma de interpretação das regras jurídicas, mas também como uma forma de 

adequá-las às constantes modificações sociais”, dando efetividade aos direitos humanos 

fundamentais garantidos constitucionalmente.121 

O próprio texto da Constituição Brasileira de 1988, que apesar de ser relativamente 

                                                 
118 MINHOTO, Antonio Celso Baeta. Neoconstitucionalismo e os novos desafios da teoria constitucional. 
Disponível em: <http://repositorio.uscs.edu.br/handle/123456789/199>. Acesso em: 02 fev. 2013.  
119 Ibidem. 
120 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula. O começo da história. A nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A nova 
interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 333. 
121 NASCIMENTO, Valéria Ribas do. A filosofia hermenêutica para uma jurisdição constitucional democrática: 
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estático, sofreu diversas alterações ao longo desses últimos 25 anos por meio de mais de 

setenta emendas constitucionais, a fim de adequá-lo a uma nova realidade social, em virtude 

das várias mudanças sociais que ocorreram no período entre 1988 a 2013. Mudanças com 

relação a direitos dos trabalhadores, a reforma do judiciário, do sistema tributário dentro 

outras. Todavia, nem todas as mudanças sociais foram alvo de emendas ao texto 

constitucional. 

Ora, na tarefa de interpretação do texto constitucional o juiz precisa realizar uma 

atividade de contextualização, compreendendo a nova realidade social, as novas doutrinas e 

jurisprudências. O juiz precisa buscar novos sentidos dentro da formalidade do texto 

constitucional, apoiado nos métodos e princípios da nova interpretação constitucional, sempre 

observando a existência do núcleo imutável na constituição brasileira, para alcançar a 

realização do bem comum, da justiça. 

O neoconstitucionalismo alicerça a nova hermenêutica constitucional, na medida que 

possibilita uma interpretação, compreensão e aplicação nova e libertadora da antiga atividade 

exegética do positivismo jurídico, num momento jurídico caracterizado pela: a) importância 

dos valores; b) proteção e promoção da dignidade da pessoa humana; c) efetivação de direitos 

fundamentais; d) caráter normativo dos princípios; e) mais princípios e uso da ponderação; f) 

onipotência judicial em substituição à onipotência legislativa; g) presença de uma 

multiplicidade de valores.122 

Na realidade, a hermenêutica constitucional “exige uma interpretação teleológica do 

ordenamento como um sistema interligado, fundamentado nas normas constitucionais, que 

têm superioridade hierárquica em caso de eventual antinomia”123. Porém, alguns desafios são 

apontados pela doutrina, e precisam ser superados no campo da hermenêutica constitucional, 

como: “a polissemia da linguagem, os conflitos ideológicos de interesse e a necessária 

abstração das normas”124, além da correta aplicação dos princípios e o ativismo judicial. 

Lembrando-se que há o entendimento jurídico de que os princípios uniformizam a 

interpretação, estão vinculados a regras, pois não pode existir princípios sem regras nem vice-

versa. Os princípios não podem ser criados de forma indiscriminada, sem suporte legal ou 

contra a própria lei.  
                                                 
122 CAMARGO, Daniel Marques de; DOMINGOS, Fernanda Cristina Rosseto. Ativismo judicial: limites, 
possibilidades e reflexos na efetivação de direitos humanos fundamentais. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; 
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Constitucional? In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SANTOS, Murilo Angeli Dias dos (Org.). Estudos 
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124 Ibidem, p. 4. 
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Com relação ao ativismo judicial, este cresce no Poder Judiciário brasileiro em 

relação as causas que versam políticas públicas, todavia não se pode permitir a criação de 

normas decisão a partir de “parâmetros aleatórios”, isoladas, que não sejam compatíveis com 

a efetivação de direitos humanos fundamentais, com a concretização do estado democrático 

brasileiro, sem sintonia com o texto constitucional, que é o norte e limite para a correta 

interpretação.125 

Kelly Suzane Alflen da Silva126 ainda aponta a necessidade de se “retirar a tarefa 

hermenêutica de uma concepção tradicional de metodologia como arte de justificação”, 

passando para uma “concepção pós-positivista” onde a produção jurídica se baseia na 

“hermenêutica da faticidade e gadameriana”. Para essa doutrinadora,  

a hermenêutica jurídica não pode permanecer limitada ao emprego dos cânones 
interpretativos, que têm por base tão só (con)texto do texto como os filólogos têm, 
i.e., por uma parte, a forma representativa ou, em outros termos, a objetividade e, 
por outra parte, o espírito objetivado (E.Betti), quer dizer, a subjetividade 
(Fr.Schleiermacher-E.Betti); nem ao menos fundada em um mundo histórico tal qual 
nexo interior da vivência (W. Dilthey), porque a realidade não pode ser reduzida, de 
forma alguma, a um psicologismo (mens legislatori) ou a um objetivismo (mens 

legis) puro, baseado em uma orientação da teoria do conhecimento tradicional 
(S®O).127 

 

Nessa linha de pensamento, a interpretação constitucional deve ser de concretização, 

uma vez que a norma é construída na realidade fático-axiológica, e para que ocorra a 

efetivação da norma constitucional é necessário que se considere a realidade e a dinâmica 

social, com as constantes mudanças de costumes sociais. 

David Diniz Dantas128 entende que não há metodologia ideal no campo da 

hermenêutica, que é inviável um sistema metodológico “que seja capaz de conduzir o julgador 

a conclusões de acerto indubitável”, em decorrência da “pluralidade de valorações possíveis e 

que leva o interprete à necessidade de sopesar princípios”. Ademais, a neutralidade do método 

não garante uma decisão justa. 

                                                 
125 CAMARGO, Daniel Marques de; DOMINGOS, Fernanda Cristina Rosseto. Ativismo judicial: limites, 
possibilidades e reflexos na efetivação de direitos humanos fundamentais. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; 
SANTOS, Murilo Angeli Dias dos (Org.). Estudos contemporâneos de hermenêutica constitucional. Birigui: 
Editora Boreal, 2012, p. 79-80. 
126 SILVA, Kelly Suzane Alflen da. Interpretação e Concretização Normativo-Constitucional. In: Revista Direito 
Público, Nº 27 – Maio-Jun/2009, p. 52. Disponível em: <http://www.direitopublico.idp.edu.br/index.php/ 
direitopublico/issue/view/56>. Acesso em: 02 fev. 2013. 
127 SILVA, Kelly Suzane Alflen da. Hermenêutica constitucional na fundamentação contemporânea. In: SILVA, 
Pablo Rodrigo Alflen da; SILVA, Kelly Suzane Alflen da (Org.). Temas fundamentais do direito. Canoas: Ed. 
ULBRA, 2005, p. 10.  
128 DANTAS, David Diniz. Interpretação constitucional no pós-positivismo: Teoria e casos práticos. São 
Paulo: Madras, 2005, p.293. 



49 
 

Wálber Araújo Carneiro129 aponta que um dos problemas da pós-modernidade está 

em repetir o mesmo erro da modernidade, que seria o da “inexistência de uma razão 

unificadora que seria responsável por conter as três dimensões do mundo”: a estética, a ética e 

a ciência; a partir da chamada “hipertrofia estética”. E, no campo da hermenêutica, um novo 

modelo “deverá romper com o modelo sujeito-objeto e, capitaneado pelo giro linguístico, 

assumir-se na relação sujeito-sujeito”. 

A sociedade contemporânea é complexa, há fragmentação de valores e dificuldade no 

campo da hermenêutica que precisam ser resolvidos, quando da aplicação do direito ao caso 

concreto. Para tanto será necessário diferenciar ontologicamente o texto da norma, bem como 

a sua aplicação dentro dos limites de legitimação democrática.130   

Lenio Luiz Streck combate o modelo sujeito-objeto, o decisionismo e a 

discricionariedade. Para ele, apesar das palavras da lei serem vagas ou ambíguas, o interprete 

não pode atribuir sentido a lei que melhor lhe convier. A hermenêutica vem socorrer o 

interprete! São várias as tentativas de estabelecer cânones hermenêuticos ligados a 

objetividade ou subjetividade do interprete, ou conjugar estas teses; todavia, a hermenêutica 

precisa operar um “salto da causalidade para existência, das objetificações e subjetivismos 

para o acontecer histórico”.131  

Nem texto, nem tão pouco os fatos sociais podem ser vistos como objetos. O 

interprete não contempla o objeto para “(re)construí-lo”. O interprete precisa ser alguém 

inserido na linguagem, da qual o objeto faz parte... o que somente ocorre a partir do chamado 

giro ontológico-linguístico. A linguagem não é um terceira coisa (um objeto) que se interpõe 

entre o sujeito e objeto, mas é algo que o interprete já tem e está mergulhado.132   

Nesse diapasão, a hermenêutica não pode ser mera reprodução, mas sim produção, 

pois o interprete da Constituição é uma pessoa inserida na história, no meio cultural. E isso, 

para Streck somente ocorre pela compreensão, pois “pela compreensão é que é possível 

interpretar”, sendo que a “ontologia hermenêutica da compreensão baseia-se na tradição, na 

qual reside a pré-compreensão”. A compreensão é “um processo de aproximação em 

desenvolvimento, que se produz de forma circular, o sujeito e objeto se aproximam, em um 

processo de compreensão, um ao outro”.133 

                                                 
129 CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: uma teoria dialógica do direito. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 167-168. 
130 Ibidem, p. 170-171. 
131 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração da construção do direito. Porto 
Alegre: Livraria do advogado Editora, 2014, p. 358-361. 
132 Ibidem, p. 362-363. 
133 Ibidem, p. 364-366. 
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O jurista não pode se conformar com os horizontes delimitados pela doutrina e 

jurisprudência dominantes, a velha hermenêutica onde a linguagem é uma terceira coisa entre 

o sujeito e o objeto, mas sim aplicar o texto jurídico de acordo com “os objetivos e os cânones 

do Estado Democrático de Direito, que funciona como a nova linguagem (condição de 

possibilidade)”, que junto aos cânones tradicionais “proporciona o desvelar do ser do 

(daquele) ente (o texto jurídico e sua inserção no mundo)”. 134 

Eros R. Grau135 entende que não há discricionariedade judicial, pois “o juiz não 

produz normas livremente”, ele está vinculado ao texto normativo e aos princípios. Ademais, 

“os textos que vinculam normas-objetivo reduzem a amplitude de moldura do texto e dos 

fatos, de modo que nela não cabem soluções que não sejam absolutamente adequadas a essas 

normas-objetivo”. No mesmo compasso, o interprete não pode formular juízos de 

oportunidade, mas, somente juízos de legalidade, em decorrência da sua função está adstrita 

aos limites da legalidade e da constitucionalidade.  

Assim, “interpretar o direito é formular juízos de legalidade”, não cabendo qualquer 

discricionariedade, a qual é “exercitada em campo onde se formulam juízos de oportunidade”, 

que a escolha de opção entre indiferentes jurídicos, enquanto “o juízo de legalidade é atuação, 

embora desenvolvida no campo da prudência, que o interprete autentico empreende atado, 

retido, pelo texto normativo e, naturalmente, pelos fatos”.136  

Por sua vez Herbert L. A. Hart entende que devido à incerteza da linguagem jurídica, 

no julgamento dos casos difíceis, sempre haverá mais de uma interpretação razoável, tendo o 

juiz discricionariedade para escolher com prudência a solução que considere mais apropriada, 

diante da textura aberta do direito, da imprecisão da regra. Nesse compasso, o juiz não está 

aplicando o Direito, ele está criando o Direito.137  

Em verdade, não há critério científico que determine qual a opção que o juiz deve 

fazer entre os vários caminhos interpretativos possíveis e coerentes com o ordenamento 

jurídico, não há como impor limites a sua subjetividade, o que se exige é que sua decisão 

esteja fundamentada na análise do direito positivado voltada para as circunstancias e 

singularidade do caso, em especial quando se trata de conflitos familiares que envolvem uma 

                                                 
134 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração da construção do direito. Porto 
Alegre: Livraria do advogado Editora, 2014, p. 369-370. 
135 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 57. 
136 Ibidem, p.57-58. 
137 HART, H. L. A.; DWORKIN, R. La decisión judicial. Studio preliminar de César Rodrigues. Universidad de 
Los Andes, 1997, p.34. 
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complexidade de objetos e sujeitos.138 

O juiz precisa ser livre para analisar o conflito e resolve-lo também de forma 

adequada e única, buscando as peculiaridades do caso concreto, mesmo que ao final sua 

solução seja a de repetir outros julgamentos proferidos em situações parecidas, ou inovar, 

reconhecendo a novidade do caso. Por isso, se torna possível o controle das decisões judiciais, 

pois se sua decisão fosse reduzida à lógica matemática sistêmica, não seria possível 

“caracterizar seu procedimento cognitivo como dirigido por uma razão prática”.139  

Importante ressaltar que a hermenêutica, enquanto filosofia, “pretende intervir no 

componente universal de nossa experiência no mundo”, sendo que essa universalidade da 

hermenêutica pode ser entendida de diferentes maneiras, seja no sentido histórico (Dilthey) ou 

no existencial (Heidegger) ou no linguístico (Gadamer), as quais também terão consequências 

diferenciadas para a concepção da verdade.140 

Muitos foram os avanços no campo da interpretação constitucional. Sem dúvida, a 

hermenêutica constitucional abre novas possibilidades, uma nova compreensão, que questiona 

antigos cânones, que trabalha sob o prisma do Estado Democrático de Direito e sua 

principiologia, que possibilita um novo manifestar, uma nova construção da norma que é 

produto da interpretação do texto. 

Entretanto, ainda restam desafios a serem superados. A Constituição precisa ser 

concretizada. Os direitos fundamentais nela dispostos precisam ser efetivados, e isto ocorrerá 

com o auxílio da hermenêutica. Apesar de não existir um método que garanta uma correta 

interpretação, é possível uma interpretação, aplicação e concretização da norma jurídica 

imersa na historicidade e faticidade, que trabalhe as questões concretas de uma sociedade 

complexa.    

E, no caso dos direitos fundamentais da família, cujos novas entidades, como a 

família homoafetiva, pluriafetiva, poliafetiva dentre outras, ainda não possuem regras 

definidas na legislação, os princípios da afetividade e da solidariedade familiar vêm socorrer o 

interprete e possibilitar a concretização da norma em consonância com a realidade social.   

                                                 
138 RODRIGUEZ, José Rodrigo. Controlar a profusão de sentidos: a hermenêutica jurídica como negação do 
subjetivo. In: BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu; RODRIGUEZ, José Rodrigo (Org.) Hermenêutica 
plural: possibilidades jusfilosóficas em contextos imperfeitos. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 286-297. 
139 Ibidem, p. 302-304. 
140 GRODIN, Jean. Hermenêutica. São Paulo: Parábola Editoral, 2012, p, 141-145. 
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3  A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA FAMÍLIA BRASILEIRA 

 

No decorrer dos últimos séculos, a dinâmica social e os costumes familiares 

passaram por uma grande transformação. Os elementos estruturantes da família na sociedade 

moderna, o pátrio poder e a transferência de patrimônio, não mais identificam a família na 

sociedade pós-moderna141, sendo necessário o surgimento de novos paradigmas que 

proporcionem a compreensão da nova realidade nas relações familiares. 

A proteção dos diversos arranjos ou relacionamentos familiares no ordenamento 

jurídico brasileiro começa na própria Constituição, visto que a família é o local onde 

convivem várias pessoas, com direitos e deveres que precisam ser regulamentados e 

protegidos pelo Estado. A Constituição Brasileira de 1988 relacionou três formas de família, 

mas não delimitou taxativamente todas as possibilidades de arranjos familiares, o que 

proporciona tanto alterações legislativas quanto novas interpretações do julgador, os quais 

passam a considerar na aplicação e concretização da norma jurídica a realidade social.  

Desta forma, um breve levantamento histórico da proteção da família no direito 

constitucional brasileiro se revela necessária, para um melhor entendimento da evolução da 

compreensão jurídica e social dos novos arranjos familiares, sabendo-se que a família é 

instrumento de proteção da pessoa humana sob o enfoque civil e constitucional, bem como 

promove a igualdade substancial entre seus membros. 

Na Constituição Brasileira de 1988 a norma jurídica constitucional de proteção das 

famílias é elevada à condição de norma de direito fundamental, que pertence ao grupo de 

direitos sociais, os quais possuem aplicabilidade imediata. A doutrina civilista entende que o 

novo conceito de família não está fundando no sexo e na procriação, mas na afetividade, no 

eudemonismo, na solidariedade, o que proporciona uma nova gama de arranjos familiares.  

Destaca-se que os novos paradigmas e categorias da interpretação constitucional, em 

especial o novo papel reconhecido à norma jurídica, que não é apenas regra mas também 

princípio, possibilita o reconhecimento no âmbito do Direito das Famílias de princípios 

constitucionais e infraconstitucionais, implícitos e explícitos, os quais agregam os novos 

valores sociais, tendo a dignidade da pessoa humana e a igualdade como norte.  

 

 

                                                 
141 “Fase histórica responsável por modificações e alterações imprevisíveis no contexto das relações humanas e, 
por consequência, no contexto das relações sócio-jurídicas”. BITTAR, Eduardo Carlo Bianca. O direito na pós-
modernidade. Revista Sequencia, nº 57, dez. 2008, p. 131-152. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/67111723/sequencia57-completo>. Acesso em: 15 maio 2012. 
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3.1 A FAMÍLIA SOB A ÓTICA DO DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO  

 

A família é um fenômeno social que evoluiu no decorrer dos anos sob vários 

aspectos, em especial o aspecto social e jurídico. O ser humano nasce e morre dentro de um 

contexto social familiar, na qual aprenderá as regras básicas de convivência e de 

solidariedade; desenvolvendo atividades naturais como comer, beber, andar, falar; bem como 

a fazer escolhas afetivas e relacionadas a sua profissão. É na família que o ser humano 

aprende a fazer escolhas, desenvolve sua personalidade e busca a felicidade. 

Não há um modelo familiar uniforme, pois o fenômeno familiar “não é uma 

totalidade homogênea, mas um universo de relações diferenciadas”142, atingindo cada pessoa 

de forma peculiar. Há modelos diferentes de estruturas familiares dependendo das 

circunstancias de tempo e lugar analisado, da própria sociedade onde está inserida. Percebe-se 

que a história da feição da família é “longa, não linear, feita de rupturas sucessivas”143, e 

possui “intima ligação com as transformações operadas nos fenômenos sociais”144, em 

especial os avanços tecnológicos e científicos, além da evolução filosófica do próprio ser 

humano. 

A família é uma entidade “ancestral como a história, interligada com os rumos e 

desvios da história, mutável na exata medida em que mudam as estruturas e a arquitetura da 

própria história através dos tempos”145. A família tradicional era compreendida como núcleo 

meramente reprodutivo e econômico (ligado a transmissão de patrimônio) centrada na figura 

do pai/patriarca.  

Tal conceito tradicional de família chegou ao Brasil a partir da influência do Direito 

Canônico de 1545 (Concílio de Trento) e da cultura jurídica de Portugal, em especial o Alvará 

de 1564. O modelo familiar brasileiro inicialmente adotado era o patriarcal, matrimonializado, 

hierárquico e transpessoal. Inclusive, houve grande influência do Código Civil Frances de 

1804 sobre o Código Civil de 1916, importando-se como critério norteador da família o 

patrimonial, a formação e transmissão do patrimônio, não importando a afetividade. 

A família nasceu antes da lei. Do ponto de vista antropológico a família pode 

apresentar várias estruturas, como a patriarcal, matriarcal, poligâmica, monogâmica dentre 

outras; porém possui um traço comum de acordo com Jacques Lacan: 

                                                 
142 SARTI, Cynthia A. Família e individualidade: um problema moderno. In: CARVALHO, Maria do Carmo 
Brant de (Org.). A família contemporânea em debate. São Paulo: Cortez, 2000, p.39. 
143 PERROT, Michelle. O nó e o ninho. In: Veja 25: reflexões para o futuro. São Paulo: Ed. Abril, 1993. 
144 FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos de direito das famílias. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 11. 
145 HIRONAKA. Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito Civil: estudos. Belo Horizonte, Del Rey, 2000, p.17. 
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A família surge-nos como um grupo natural de indivíduos unidos por uma dupla 
relação biológica: por um lado a geração, que dá as componentes do grupo; por 
outro as condições de meio que postula o desenvolvimento dos jovens e que mantêm 
o grupo, enquanto os adultos geradores asseguram essa função. Nas espécies 
animais, esta função dá lugar a comportamentos instintivos, muitas vezes bastante 
complexos.146 
 

Para Virgílio de Sá Pereira, a família é um “fenômeno natural, ela antecede 

necessariamente ao casamento, que é fenômeno legal e também por ser um fenômeno natural 

é que excede à moldura em que o legislador a enquadra”147. Ela não possui personalidade 

jurídica. 

Entretanto, este conceito não abarca o elemento psíquico: a família não é apenas 

natural é cultural. Na realidade a família é uma estruturação psíquica em que cada membro 

ocupa seu lugar sem a necessidade de estarem ligados por laços biológicos148. Ademais, o 

Direito regula esta família fundada numa estrutura cultural e não meramente biológica. 

A família romana (mais ampla) e a família grega (mais reduzida) da antiguidade 

clássica não levavam em consideração o sentimento, o afeto. O que contava era o poder, a 

autoridade do patriarca sobre a mulher e seus filhos, sendo este sacerdote, juiz, chefe político 

e senhor dos bens. Esta autoridade surge da religião doméstica e não da união natural das 

pessoas.149 

Com o cristianismo a família passa a ter como alicerce o sacramento do casamento 

consolidado na livre e espontânea vontade dos nubentes. O patriarca deixa de ser o sacerdote 

da religião, havendo um abrandamento da autoridade masculina. A mulher passa a ser 

responsável pelo governo doméstico e educação dos filhos.  

Durante muitos séculos a família era caracterizada tanto pelo poder centrado nas 

mãos do patriarca, do homem como chefe e identificador do núcleo familiar, com a 

consequente hierarquização na relação familiar e a visível superioridade do homem em 

relação aos filhos e a mulher; assim como pela tradição matrimonial que identificava a família 

apenas originada no casamento; e também pela transpessoalidade que determinava uma 

preocupação maior com o aspecto patrimonial do que com os interesses dos integrantes da 

família.150 

No Brasil, o Direito das Famílias refletiu modelos sociais, morais e religiosos, 

                                                 
146 LACAN, Jacques. A família. Lisboa: Assírio e Alvim, 1981, p. 10.  
147 PEREIRA, Virgílio de Sá. Direito das famílias. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959, p. 172-173. 
148 LACAN, Jacques. A família. Lisboa: Assírio e Alvim, 1981, p. 10. 
149 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Lisboa: Clássica, 1971. 
150 “A família tinha uma formação extensiva, verdadeira comunidade rural, integrada por todos os parentes, 
formando unidade de produção, com amplo incentivo à procriação. Sendo entidade patrimonializada, seus 
membros eram força de trabalho. [...] o núcleo familiar dispunha de perfil hierarquizado e patriarcal”.  DIAS, 
Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.28. 
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podendo ser identificado três grandes períodos: do direito das famílias religioso, desde a 

Colônia até o Império (1500 a 1889); do direito das famílias laico, com o advento da 

República até a Constituição de 1988; e o direito das famílias igualitário e solidário instituído 

pela Constituição de 1988.151  

Na época do Império no Brasil vigorada a ideia tradicional de família e somente era 

válido o casamento católico. A Constituição de 1824 não continha capítulos ou normas de 

proteção à família, constando apenas disposições de proteção à família Imperial, sendo uma 

constituição “hibrida, entre os ideais do liberalismo e os do absolutismo”152. Existia apenas o 

casamento religioso como fonte formal da família, mas em 1861 foi editada a Lei nº 1.144 

que permitia o casamento eclesiástico e o civil. 

A Constituição de 1891 declarou que na República era reconhecido apenas o 

casamento civil, cuja celebração era gratuita (art. 72, §4º), seguindo os preceitos do Decreto 

nº 181 de 24/01/1890. Esta constituição de cunho liberal introduziu “diretos e garantias, como 

o direito à isonomia, à livre manifestação do pensamento, à inviolabilidade do lar”153.  

A Constituição de 1934 inaugurou o Estado Social brasileiro, declarou em capitulo 

específico que a família legítima, originária do casamento civil, único válido, estava sob a 

proteção do Estado. Também incumbiu o Estado da “obrigação de amparar as famílias de 

prole numerosa”154, estimulou a indissolubilidade do casamento, com a ressalva da 

possibilidade do desquite ou anulação. 

Tal Constituição reconheceu a possibilidade de atribuir efeitos civis ao casamento 

religioso dos não católicos. A Constituição de 1937 consagrou os mesmos princípios da 

anterior, tratando a família nos arts. 124 a 127. A Constituição de 1946 renovou os direitos e a 

proteção anteriormente concedidos à família nos art. 163 a 165, não havendo grande 

evolução. A Constituição de 1967 não trouxe inovações na proteção da família. E, a Emenda 

nº 1 de 1969 manteve o casamento indissolúvel. 155  

Em todas estas constituições brasileiras a família é constituída apenas com o 

casamento, não havendo reconhecimento para as famílias formadas pela união livre. Inclusive 

o vínculo do casamento era indissolúvel, não havia o divórcio, o qual só passou a vigorar no 

ordenamento jurídico brasileiro em 1977 com a publicação da Lei nº 6.515. 

Interessante notar que no âmbito internacional o art. XVI, 3 da Declaração Universal 

                                                 
151 LÔBO, Paulo. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 20-21. 
152 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de direito das 
famílias. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 58. 
153 Ibidem, p. 59. 
154 Ibidem, p. 59. 
155 Ibidem, p. 60-62. 
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dos Direitos do Homem de 1789, bem como o art. 17 da Convenção Americana sobre Direito 

Humanos de 1969 definem a família como “núcleo natural e fundamental da sociedade” a 

qual e tem direito à proteção e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado. Tais diplomas 

influenciaram a legislação nacional protetiva da família.  

A primeira revolução de costumes no Brasil é marcada pelo Estatuto da Mulher 

Casada de 1962. A família pós-moderna descontrói verdades absolutas e apresenta uma nova 

perspectivas fundada nos valores do pluralismo (pluralidade de vida), da comunicação 

(valorização do tempo e da comunicação nas relações humanas), da narração da experiência 

humana e do retorno aos sentimentos em contrapartida à razão. Tal família sofre influência da 

pulverização dos direitos subjetivos, da emocionalidade, da revalorização dos direitos 

fundamentais, que se concretizam no princípio da dignidade da pessoa humana. 156 

Cresce o individualismo na família em decorrência da valorização do sujeito, que 

sendo membro da família é visto na sua individualidade e da sua função familiar. E, apesar da 

família ser vista como célula mãe da sociedade, ela é o ponto de encontro de vários direitos 

individuais, vinculados por motivação biológica (união e procriação), por uma motivação 

psicológica (relacional, compartilhamento de experiências, transmissão de cultura) e inseridas 

num corpo social; devendo, assim, ser alvo de políticas públicas sociais. 157  

A Constituição Federal de 1988 avançou na proteção da família, rompendo com a 

família tradicional patriarcal, hierárquica, transpessoal e matrimonializada, abrindo espaço 

para a família pós-moderna e “nuclear”158, legitimada pela afetividade e desenvolvimento 

pessoal de seus integrantes, dedicando um artigo (art. 226) dentro do título relativo à ordem 

social, colocando os direitos das famílias dentre dos direitos sociais159, considerados direitos 

fundamentais de terceira dimensão.  

O constituinte de 1988 transferiu problemas e soluções reservados ao âmbito civil 

para o constitucional, buscando um equilíbrio entre o privado e o público, já que a família tem 

uma função social, em virtude das mudanças ocorridas com as novas tecnologias, biologia, 

uniões de fato, mães solteiras, que formavam um novo padrão cultural do homem.160 

A noção de família mudou no caput do art. 226 da CF/1988, passa a ser polissêmica e 

                                                 
156 BARBOSA, Águida Arruda. Conceito pós-moderno de família. In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes 
Novaes; TARTUCE, Flavio; SIMÃO, José Fernandes (Coord). Direito das famílias e das sucessões. Rio de 
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157 Ibidem, p. 25-27. 
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ampla, não apenas oriunda do casamento civil, abrindo espaço para inclusão de novos 

arranjos familiares, pois considera a família base da sociedade brasileira, independentemente 

de sua origem, uma vez que a família possui como característica a mutabilidade conceitual, e 

a família atual, pós-moderna, apresenta diversas formas, mas todas fundadas na afetividade, 

na solidariedade e na preservação da dignidade da pessoa humana. 

Para constatar a existência de uma família não é necessário o casamento, podendo ser 

formada apenas pelo homem e mulher, com filhos ou não; ou formada por um homem ou uma 

mulher com filhos biológicos ou adotivos; ou ainda por pessoas do mesmo sexo que 

compartilham objetivo comuns; e todos com traços de permanência e continuidade.161 

A diversidade de sexo, a procriação, a dependência econômica, não mais identificam 

uma família na pós-modernidade, pois essa além da estabilidade, do intuito de constituir 

família, da publicidade, possui como características a afetividade, o eudemonismo e a 

solidariedade. 

O Estado é obrigado a proteger de forma integral a família, incluindo não somente o 

casamento (formal), mas também a união estável (informal) e a comunidade monoparental, 

que passam a ser reconhecidas como estruturas familiares. Foram também estabelecidos 

direitos e deveres iguais para o homem e a mulher na família, bem como a igualdade entre 

filhos havidos dentre e fora do casamento, naturais ou adotivos. 

Os avanços tecnológico, científico e cultural do último milênio afetaram a vida 

familiar, abrindo espaço para uma família “plural, aberta, multifacetária”162, susceptível a 

novas influencias sociais, passando a afirmar-se como instrumento de promoção da pessoa 

humana, fundada na confiança e na igualdade, não mais centralizada na figura do patriarca, 

mas abrindo espaço para o diálogo e a pratica da democracia entre seus membros. 

Ressalta-se que a proteção da família na CF/88 está atrelada à tutela da pessoa 

humana, por meio de princípios como da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social 

e da igualdade substancial.163 

Neste contexto de mudanças, a proteção da família no texto constitucional possibilita 

uma nova visão dos institutos do Direito das Famílias, cujas normas jurídicas regulam tanto 

relações pessoais entre cônjuges, companheiros e parentes; quanto patrimoniais e 

assistenciais. 

É importante ressaltar que a norma jurídica desempenha um papel fundamental na 
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ciência do direito, cuja missão é investigar e sistematizar os conhecimentos jurídicos. A 

concepção da norma jurídica, sua estrutura, validade e eficácia tem sido alvo de várias teorias, 

e dentre a profusão de concepções doutrinárias encontradas na Ciência do Direito, se destaca a 

visão de Robert Alexy na Teoria dos Direitos Fundamentais.   

É perceptível a importância do estudo do conceito de norma para a aplicação e 

interpretação do Direito objetivo, uma vez que uma norma pertence a um corpo normativo, 

qual seja um ordenamento jurídico vigente, não podendo ser apreciada de forma isolada, mas 

sim de forma a preservar a harmonia e a coerência dessa ordem jurídica.  

A expressão direitos fundamentais está inserida no texto da Constituição Federal de 

1988, sendo de acordo com Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis164 norma de “direito 

público-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas)” que tem como finalidade “limitar o 

exercício do poder estatal em face da liberdade individual”. Entretanto tal expressão é 

genérica na medida que pode abranger direito tanto individuais quanto transindividuais, como 

direitos sociais e políticos, dentre outros.  

Os direitos fundamentais do cidadão são direitos declarados e assegurados nas 

normas dispostas na Constituição Federal de 1988, tendo como caracteres165 a historicidade, a 

inalienabilidade, a imprescritibilidade e a irrenunciabilidade. Inclusive, são três as fontes166 

desses direitos: os expressos na própria Constituição; os “decorrentes dos princípios gerais e 

regime adotados pela Constituição” e os “decorrentes de tratados e convenções 

internacionais” incorporados no ordenamento brasileiro conforme o processo delineado na 

Emenda Constitucional 45/2004.  

Para Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis167 um direito é fundamental em virtude de 

sua força formal constitucional, e não de seu conteúdo ou de estar protegido pela clausula 

pétrea. Tal direito vincula o Estado, limitando a sua atuação, podendo obrigar o Estado a fazer 

algo, como proteger a família (caput do art. 226), ou abster-se de atuar, não intervindo na livre 

decisão do casal com relação ao planejamento familiar (art. 226, § 7º). Na realidade, “os 

direitos fundamentais garantem a autonomia da esfera individual, e ao mesmo tempo, 

                                                 
164 DIMOULIS, Dimitri, MARTINS, Leonardo. Definição e características dos direitos fundamentais. In: LEITE, 
George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang (Coord.). Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos 
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166 Ibidem, p. 182-183. 
167 DIMOULIS, Dimitri, MARTINS, Leonardo. Definição e características dos direitos fundamentais. In: LEITE, 
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descrevem situações nas quais é obrigatório determinado tipo de contato”168 do Estado.  

José Afonso da Silva divide os direitos fundamentais previstos na CF/1988 em cinco 

grupos: “direitos individuais (art. 5º); direitos à nacionalidade (art. 12); direitos políticos (arts. 

14 a 17); direitos sociais (arts. 6º e 193 e ss.); direitos coletivos (art. 5º)”169 além da nova 

classe dos direitos solidários (arts. 3º e 225). No grupo de direitos sociais está inserido o 

direito das famílias. 

Já Georg Jellinek170 classifica os direitos fundamentais em quatro grupos que não 

contemplam direitos coletivos: direitos de status passivo ou de subordinação aos poderes 

públicos, direitos de status negativo ou de resistência à intervenção estatal, direitos de status 

positivo ou sociais e direitos de status ativos ou políticos.  

Os direitos sociais ou de cunho positivo, permitem ao indivíduo exigir do Estado 

uma determinada atuação que consiste em receber prestações materiais (como educação, 

saúde, segurança pública) por meio de medidas concretas, delineadas em política públicas, a 

fim de garantir o exercício da liberdade individual. Também permitem exigir a criação de 

normas jurídicas que tutelem os interesses do indivíduo ou do casal (como o planejamento 

familiar).171  

Carl Schmitt apud Dimoulis e Martins entende que a tutela de direitos fundamentais 

pressupõe a atuação de instituições estatais, havendo dois tipos de garantias de organização: 

a) das instituições privadas, como a família e a propriedade onde o indivíduo pode exigir do 

Estado uma “regulamentação jurídica e a tomada de medidas práticas”172 que possibilitem seu 

exercício; b) das instituições públicas, como a manutenção do Poder Judiciário em todo 

território nacional, possibilitando a solução de lides, em especial no âmbito do direito das 

famílias. 

Gilmar Mendes Ferreira173 ressalta que os direitos fundamentais são tanto direitos 

subjetivos, visto que “outorgam aos seus titulares a possibilidade de impor os seus interesses 

em face dos órgãos obrigados”, quanto “elementos fundamentais da ordem constitucional 
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objetiva” na medida em que são a base do Estado de Direito democrático. E, os direitos 

sociais esculpidos no art. 6º da CF/1988 (relativos a educação, saúde, alimentação, trabalho, 

moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e á infância, assistência 

aos desamparados), bem como o direito das famílias possuem também a característica de 

direitos subjetivos, que requerem uma prestação positiva e específica do Estado, sendo 

direitos passíveis de judicialização, também traduzindo deveres de proteção contra agressão 

efetuada por terceiros. 

Os Direitos Sociais são normas jurídicas de aplicabilidade imediata, não obstantes as 

argumentações contrárias que dificultam a aplicabilidade delas. E mesmo diante da notável 

condição de alguns dispositivos a exigirem integração legislativa por comando próprio da 

Constituição, não se lhe pode retirar o caráter de princípio, com o máximo de otimização174, 

na hipótese de omissão legislativa. Sobre isto, Andreas Joachim Krell afirma que 

As normas sobre direitos fundamentais são de aplicação imediata, conforme 
disposto no §1.º do art. 5º da Constituição Federal. Tratando-se de dispositivo, serve 
para salientar o caráter preceptivo e não-programático dessas normas, deixando 
claro que os direitos fundamentais podem ser imediatamente invocados, ainda que 
haja falta ou insuficiência da lei. O seu conteúdo não precisa ser concretizado por 
lei; eles possuem um conteúdo que pode ser definido na própria tradição da 
civilização ocidental-cristã, da qual o Brasil faz parte. A sua regulamentação 
legislativa, quando houver, nada acrescentará de essencial: apenas pode ser útil (ou, 
porventura, necessária) pela certeza e segurança que criar quanto às condições de 
exercício dos direitos ou quanto à delimitação frente a outros direitos.175 

 

Na visão de Celso Antônio Bandeira de Mello176 as normas constitucionais relativas 

ao direito social “eclodem de imediato”, independentemente de lei posterior, podendo ser 

agrupadas em três espécies: a) as concessivas de poderes jurídicos, os quais podem ser 

exercitados de forma imediata, independente de uma prestação alheia (fora da relação 

jurídica) e com dispensa de lei, requerem uma abstenção do Poder Público (exemplo: direito à 

vida); b) as atributivas de direito a fruir benefícios jurídicos concretos, de forma imediata, 

dependente de prestação alheia descrita na norma constitucional, podendo ser exigível 

judicialmente o gozo de tal prestação se negada (exemplo: art. 210, §1º da CF/1988); c) as 

que apontam finalidade a serem atingidas obrigatoriamente pelo Poder Público, mas não 

indica as condutas específicas do Estado para satisfazê-las, de tal sorte que outorga ao cidadão 

o direito de se opor judicialmente aos atos que sejam conflitantes com tais finalidades, como é 
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o caso do art. 226 da CF/1988 que dispõe sobre a família. 

Há uma constante preocupação com a realização dos direitos e garantias proclamados 

pela Constituição reguladora e garantidora da cidadania social, correspondentes a “mais 

generosa expressão do ideário da época”177, mas de efetivação comprometida, essencialmente 

no que tange aos denominados direitos fundamentais sociais, em especial da família, sendo 

importante a análise da norma jurídica constitucional de direito das famílias na perspectiva da 

Teoria de dos Direitos Fundamentais. 

Robert Alexy estuda a norma jurídica de forma integrativa, qual seja, tanto na 

dimensão analítica (depurar os conceitos e suas relações, expondo problemas de 

fundamentação), quanto empírica (relação entre tais conceitos e o direito positivo, bem como 

o prognóstico jurisprudencial) e normativa (a resposta ao problema enfrentado).178 

Alexy busca um modelo estrutural de normas de direitos fundamentais que os 

garantam, uma vez que as formulações de direitos fundamentais são vagas e abrigam a 

estrutura normativa do Estado. O modelo proposto por Alexy tem como base a divisão do 

gênero norma jurídica em duas espécies: regras e princípios. Estas últimas normas possuem 

um amplo suporte fático e estão em constantes situações de conflito, que pode ser solucionada 

de forma otimizada pela ponderação, impedindo o esvaziamento dos direitos fundamentais.  

O conceito de norma de direito fundamental é mais amplo que o conceito de direito 

fundamental, visto que a existência de um direito fundamental pressupõe a vigência de uma 

norma de direito fundamental correspondente179. E, para se chegar a um conceito de norma 

faz-se necessário recorrer as modalidades deônticas: do mandato, da proibição e da permissão; 

visto que toda norma pode ser expressa por um enunciado normativo.  

Alexy analisa o conceito semântico de norma, que não leva em consideração a sua 

validade, mas serve para verificar questões de como deve ser interpretada e aplicada, ou para 

identificar se há compatibilidade entre duas normas são compatíveis, e, para se constatar que a 

norma é de direito fundamental. O autor alerta que nem todos os enunciados da Constituição 

expressam normas de direito fundamental, e pergunta se há normas de direito fundamental 

que não estão expressas diretamente por enunciados da Constituição.180 

Para se verificar se um enunciado da Constituição é um enunciado de direito 

fundamental, Alexy aponta três critérios: materiais, estruturais e/ou formais. O critério 
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178 VICTORINO, Fábio Rodrigo. Evolução da teoria dos direitos fundamentais. In: Revista CEJ, Brasília, Ano 
XI, n. 39, p. 10-21, out./dez. 2007. 
179 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 50-52. 
180 Ibidem, p. 53-62. 



62 
 

material define os direitos fundamentais como aqueles que são o fundamento do Estado (por 

exemplo: o Estado Liberal). O critério da estrutura está vinculado a um conceito de Estado, 

como o direito individual de liberdade no Estado Liberal. O critério formal está relacionado 

com a forma da positivação (por exemplo: todas as normas dispostas sob o título Direitos 

Fundamentais na Constituição seriam disposições de direito fundamental independente do seu 

conteúdo).181 

As normas de direito fundamental podem ser divididas em: normas de direito 

fundamental diretamente estabelecidas pela Constituição e normas de direito fundamental 

atribuídas, ampliando a possibilidade de uma norma ser um direito fundamental. Alexy aponta 

dois os critérios que possibilitam a distinção das normas de direito fundamental das demais 

normas: o empírico e o normativo. No primeiro as normas atribuídas seriam aquelas normas 

diretamente estatuídas como sendo de direito fundamental, tanto pela jurisprudência quanto 

pela ciência do direito. Para Alexy tal critério não é adequado, uma vez que para que uma 

norma atribuída (sendo ou não uma norma de direito fundamental) depende da chamada 

argumentação jusfundamental. 

A estrutura da norma de direito fundamental é composta por regras e princípios, que 

possuem distintas acepções, e resposta sobre a possibilidade de limites dos direitos 

fundamentais. Regras e princípios são normas porque dizem o que deve ser, sendo o critério 

usual para a sua diferenciação o da generalidade, segundo o qual “princípios são normas com 

grau de generalidade relativamente alto, quanto o grau de generalidade das regras é 

relativamente baixo”182. 

Alexy afirma que “princípios e regra são diferenciados também com base no fato de 

serem razões para regras ou serem eles mesmo regras, ou, ainda, no fato de serem normas de 

argumentação ou normas de comportamento”183, e, aponta três teses sobre a distinção entre 

regras e princípios: o modelo puro dos princípios; o modelo puro das regras; e o modelo de 

regras e princípios; sendo o último modelo por ele escolhido, o qual determinada que normas 

podem ser divididas em regras e em princípios, sendo sua diferença gradual e qualitativa.   

O critério principal para diferenciar regras de princípios é o entendimento de que os 

princípios são mandatos de otimização, são “normas que ordenam que algo seja realizado na 

maior medida possível dentro de possibilidades jurídicas e fáticas existentes”184. Já as regras 

                                                 
181 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 66-76 
182 Ibidem, p. 87. 
183 Ibidem, p. 89. 
184 Ibidem, p. 90. 



63 
 

são “determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível”185. 

Alexy demonstra que diferença de regras e princípios é mais clara nas colisões de 

princípios e nos conflitos de regras. Na ocasião em que a aplicação de duas normas conduzir a 

dois juízos contraditórios, se o conflito for de regras, a solução ocorrerá por meio de uma 

cláusula de exceção que eliminaria tal conflito declarando uma das regras válida, aplicando-a. 

Inclusive, quando não houver uma cláusula de exceção, podem ser utilizados os critérios 

hermenêuticos da lei posterior derroga a anterior; da lei especial derroga a geral, e outros para 

declarar qual regra é válida. Neste caso a decisão é sempre em relação à validez da regra.186  

Entretanto, se há colisão de princípios e não conflito de regras, um princípio deve 

ceder ao outro, não havendo exclusão de princípios, visto que no caso concreto, os princípios 

têm diferentes pesos e sempre o princípio com maior peso prevalece. Os interesses opostos 

devem ser ponderados, sendo verificado qual dos interesses possui maior peso no caso 

concreto, se estabelecendo uma relação de precedência condicionada ou incondicionada187. 

No primeiro caso se determinam condições para que um princípio preceda ao outro; já no 

segundo não se determinam condições para tanto.  

Os princípios não contêm mandamento definitivo, mas terão sempre razões prima 

facie, uma razão básica para um juízo concreto, enquanto as regras serão sempre razões 

definitivas para um juízo concreto do dever ser, não admitindo exceção, salvo se 

estabelecidas. Os princípios são enunciados amplos, de conteúdo valorativo, podendo ser 

derivados de normas detalhadas e de decisões judiciais, sem a necessidade de serem 

estabelecidos explicitamente.188  

As disposições de direito fundamental possuem caráter duplo, sendo ou regras ou 

princípios, mas quando na “formulação da norma constitucional é incluída uma cláusula 

restritiva com a estrutura de princípios”189, encontramos norma de direito fundamental 

compartilhando do mesmo caráter duplo.  

Alexy ainda aponta que a diferença entre princípios e valores está no caráter 

deontológico do princípio (relativo ao dever ser) e axiológico do valor (relativo ao bom), 

valendo para o direito o dever ser.190 

Jünger Habermas é um dos maiores críticos dessa teoria de Alexy no que se refere 

aos limites dos direitos fundamentais, visto que os princípios tirariam força desses direitos, 
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que só poderiam ser garantidos por regras, já que os princípios são mandatos de otimização. O 

uso da ponderação colocaria em risco a força dos direitos fundamentais, por submeter tais 

direitos a juízos irracionais.191 

Para Alexy um conflito normativo entre princípios será resolvido por meio de uma 

ponderação de valores dos princípios colidentes. Já para Habermas não se trata de uma 

disputa entre valores, e sim da determinação de uma norma mais adequada ao caso concreto, 

não sendo utilizado o processo de ponderação de valores. A ponderação destrói a estrutura 

deôntica (proibição, obrigação e permissão) dos direitos fundamentais, pois pressupõe graus 

de otimização dos princípios, afastando a estrutura lícito/ilícito que constitui a validade das 

normas. 

Na visão de Alexy192, a norma jurídica que versa sobre direitos fundamentais difere 

das demais normas do ordenamento jurídico, sendo sua estrutura composta por regras (normas 

com grau de generalidade relativamente baixo) e princípios (normas com grau de 

generalidade relativamente alto), e sua concretização também se diferencia das demais 

concepções de norma jurídica (como a de Müller e de Kelsen), uma vez que normas teriam 

alto grau de abstração e baixa densidade jurídica, que requerem uma interpretação para sua 

realização.  

Importante observar que para Alexy nem todos os enunciados da Constituição 

expressam normas de direito fundamental, sendo necessário para sua identificação o uso dos 

critérios materiais, estruturais e/ou formais. Destaca-se ainda que as regras possuem limites, e 

os princípios limitam as regras, mas se diferenciam do chamado princípio geral, pois este será 

pressuposto da vida jurídica e social, enquanto o princípio constitucional (norma de direito 

fundamental) estabelece a organização do estado, direitos e garantias. Os dois podem estar na 

Constituição, mas o segundo deve estar na Constituição, sendo que nenhum princípio geral 

poderá estar acima dela. 

Os princípios constitucionais tanto serão aplicados nas áreas específicas em que 

passaram a dar suporte, quanto permeiam a Constituição, harmonizam, dão o mínimo de 

eficácia às normas constitucionais, cedem entre si, tendo fundamentos e qualificações 

essenciais ao ordenamento jurídico. Tais princípios são projetivos, podendo inclusive ocorrer 

de uma norma ser criada por um princípio e ser interpretada por outro.  

Os princípios permitem a atualização da norma constitucional, no momento que 

                                                 
191 HABERMAS, Jünger. Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2 vol. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1977, p. 316-318. 
192 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 87. 
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agregam mudança de valores e evoluções sociais ao conteúdo abstrato da norma 

constitucional, sem violar o seu conteúdo essencial. 

Esta noção de direitos fundamentais como sistema de regras e princípios é vital para 

a concretização do direito das famílias, uma vez que as regras de direito das família relativas a 

organização da família são cogentes, de ordem pública, não podendo ser derrogadas por 

vontade das partes, e estão intimamente ligadas aos princípios da igualdade, da dignidade da 

pessoa humana, da solidariedade, da afetividade, principalmente no que tange a elaboração, 

coordenação e fiscalização das políticas públicas e leis infraconstitucionais que visam garantir 

as condições mínimas de existência da família.  

 

 

3.2 A FAMÍLIA COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E PROMOÇÃO DA IGUALDADE MATERIAL 

 

O Estado brasileiro inseriu na Constituição Federal de 1988, como seus fundamentos, 

os valores da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político. Mais adiante, no artigo 226 da CF/88 

estabeleceu que a instituição família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado, 

fundado nos princípios de dignidade da pessoa humana e da igualdade.  

Atualmente, a dignidade da pessoa humana é identificada como “autonomia ética da 

pessoa”193, sendo a base ética da modernidade, da qual todo o direito se desdobra. Mas seu 

conceito sofreu um processo evolutivo desde a antiguidade clássica, onde a dignidade era 

visualizada de acordo com a posição do homem na polis, passando pelo conceito dos estoicos 

(importante para o jusnaturalismo), onde todo o homem é proclamado como detentor da 

mesma capacidade de pensar e escolher, em virtude da razão.  

Com o cristianismo a noção de dignidade se dissemina, como “qualidade de atributo 

incindível da pessoa tomada em si, enquanto dádiva concedida por Deus”194, visto que todos 

os homens são iguais, filhos de um mesmo Deus, mas à medida que cometem pecado perdem 

a racionalidade, e por consequência a dignidade, que passa a ser restaurada no sacramento do 

perdão. Entretanto, tal conceito “inviabiliza a sua operatividade enquanto princípio jurídico-

                                                 
193 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. Coimbra 
Editora, 2011, p. 58. 
194 Ibidem, p. 56. 
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constitucional estruturante de um Estado laico”195. 

Maria Celina Bodin de Moraes196 afirma que para o cristianismo “a virtude se 

concebe pela relação com Deus e não com a polis ou com os outros homens”, sendo 

necessário o auxílio divino para que os homens alcancem a virtude. No mesmo compasso, a 

autora aponta que na visão do cristianismo a natureza humana é fraca e pecadora, precisando 

ser resgatada por Deus. 

Foi após a Segunda Guerra Mundial que o postulado da dignidade da pessoa humana 

adquiriu relevância jurídica, sendo “valor moral legitimador da forma normativa da 

Constituição”197, vinculando o Estado no desenvolvimento de políticas de proteção, promoção 

e prevenção contra qualquer afronta direto ou indireto ao seu núcleo mínimo existencial198. 

A dignidade da pessoa humana passa a ser, na visão de Ingo W. Sarlet 

a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos 
da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos199.  
 

A dignidade é do indivíduo integrado na comunidade e não da comunidade, do grupo 

ou instituição familiar. A dignidade da pessoa humana não precisa ser conquistada, independe 

das ações do ser humano, é um primado, possuindo desdobramentos de direito subjetivo, 

abstrato, que independe da capacidade do homem de pensar e externar suas escolhas, bem 

como independe da ótica moral local ou temporal, por ser insubstituível o ser humano. 

Numa visão universalista, a dignidade passa a ser condição humana, sendo na ótica 

kantiana insubstituível, sem preço200. Tal dignidade prioriza os grupos mais vulneráveis, tanto 

a partir do valor da igualdade, que fundamenta os direitos de segunda dimensão e que precisa 

ser efetivado pelo Poder Estatal e pelos particulares; quanto a partir da liberdade, direito 

                                                 
195 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. Coimbra 
Editora, 2011, p. 56. 
196 MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade da pessoa humana: substrato axiológico e 
conteúdo normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.) Constituição, direitos fundamentais e direito 
privado. Porto Alegra: Editora Livraria do Advogado, 2003, p. 113-114.  
197 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. Coimbra 
Editora, 2011, p. 51. 
198 “o mínimo existencial que ora se concebe é composto de quatro elementos, três materiais e um instrumental, a 
saber: a educação fundamental, a saúde básica, a assistência aos desamparados e o acesso à justiça”. 
BARCELOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 
pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 252. 
199 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2010, p.60. 
200 NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. Coimbra 
Editora, 2011, p. 57. 
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natural, não construído pelo homem, que independe do Estado. 

A questão está na vulnerabilidade humana, que precisa de proteção internacional, 

com a identificação dos direitos mínimos de todo ser humana que habita o planeta. Para 

Sarlet201, no momento em que a dignidade é elevada à condição de princípio constitucional 

estruturante e fundante do Estado, é este que passa a servir como instrumento para garantia e 

promoção da dignidade das pessoas individual e coletivamente consideradas. Ele defende, 

ainda, o “caráter muldimensional da dignidade da pessoa humana”, considerando sua 

dimensão ontológica (embora não necessariamente biológica), sua dimensão histórico-cultural 

e sua dupla dimensão (ou função) negativa e prestacional, ao que se poderia ainda agregar a 

igualmente dupla dimensão objetiva e subjetiva da dignidade, na condição de princípio e 

norma base de direitos fundamentais.  

Para Ana Paula de Barcelos202 a dignidade da pessoa humana possui na esfera 

política tanto uma eficácia jurídica negativa e vedativa do retrocesso, sendo um limite de 

contenção para barrar ações políticas violadoras deste princípio; quanto uma eficácia 

interpretativa, condicionando o Poder Público a ampla realização da dignidade à partir da 

interpretação das normas e atos. A dignidade possui uma eficácia jurídica positiva e simétrica 

no momento em que é assegurada na Constituição, passando a ter caráter de regra, exigível 

judicialmente. 

Na verdade, a dignidade da pessoa humana representa a assunção por parte da 

humanidade que todo o ser humano deve ter reconhecido, em qualquer local em que se 

encontre, como sujeito de direitos, visto que a dignidade nasce com a pessoa e é patrimônio 

indisponível, inviolável e intangível, tratando-se de valor fundamental, expresso tanto 

internacionalmente quanto na Constituição Federal do Brasil de 1988, não sendo mais 

possível desconhecer a dignidade do homem, pois tal ato equivaleria a desconhecer a 

existência e universalidade dos demais direitos humanos. 

O direito das famílias está umbilicalmente ligado aos direitos humanos, que tem por 

base o princípio da dignidade da pessoa humana, versão axiológica da natureza humana, 

significando também, em breve e simples análise, igual dignidade para todas as entidades 

familiares. Assim, é indigno dar tratamento diferenciado as pessoas dentro da realidade 

familiar, bem como às várias formas de configurações familiares e de paternidade/filiação 

(biológica, socioafetiva, via adoção ou inseminação). 

                                                 
201 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2010, p. 55 
202 BARCELOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade 
da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 252. 
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Importante frisar que a família brasileira antes da CF/88 era patriarcal, hierarquizada, 

transpessoal e matrimonializada. E, nesse contexto, os laços patrimoniais eram realçados em 

detrimento dos laços afetivos, e toda família formada fora do casamento era considerada 

ilegítima. 

A sociedade brasileira mudou, novos valores passaram a vigorar abrindo espaço para 

uma família plural, aberta, multifacetária, igualitária, democrática, fundada na afetividade, e, 

a nova ordem constitucional possibilitou a ascensão dessa nova realidade familiar, que não 

mais aceitava apenas um tipo de entidade familiar com origem no casamento, mas exigia que 

novas formas de família fossem reconhecidas, como a união estável, a família monoparental 

(comunidade em que convivem um dos ascendentes com seus descendentes), e mais 

recentemente com o julgamento no Supremo Tribunal Federal da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4277/DF: a família homoafetiva.  

Outras entidades familiares, como a família paralela (união concubinária, quando 

houver impedimento para casar de um ou de ambos os companheiros), a família pluriparental 

(família constituída depois do desfazimento de relações afetivas anteriores) e a união estável 

múltipla ou poliafetiva (situação em que a pessoa mantém relações amorosas enquadradas no 

art. 1.723 do CC/2002, com várias pessoas ao mesmo tempo) começam a buscar seus direitos 

nos tribunais pátrios. 

Houve uma repersonalização da família, a partir do princípio da dignidade da pessoa 

humana, sendo o seu conceito alargado, notabilizando a socioafetividade (grupo social unido 

na convivência afetiva) e o eudemonismo (doutrina que destaca a busca da felicidade, da 

realização pessoal)203. A igualdade do trato familiar, tanto em relação à chefia familiar quanto 

aos filhos, e a responsabilização dos pais pelo desenvolvimento de seus filhos, foi 

determinante para que a família passasse a ser entendida como núcleo intermediário de 

desenvolvimento da personalidade e da promoção da dignidade dos seus integrantes. 

É certo que a família tem proteção especial do Estado, não havendo mais um rol 

taxativo de sua forma de criação, mas uma clausula geral de inclusão, que possibilita ao 

julgador considerar as entidades familiares reais não expressas na CF/88, prestigiando a 

realização da dignidade da pessoa humana, como ocorreu no julgamento pelo STF da ADI nº 

4277/DF, que consagrou as uniões homoafetivas como instituição familiar, a partir da adoção 

da interpretação conforme a constituição para excluir qualquer significado do artigo 1.723 do 

                                                 
203 “O novo modelo da família funda-se sobre os pilares da repersonalização, da afetividade, da pluralidade e do 
eudemonismo, impingindo nova roupagem axiológica ao direito das famílias”. DIAS, Maria Berenice. Manual 
de direito das famílias. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.43. 
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CC/2002, que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como 

entidade familiar.  

Na seara do direito das famílias, a dignidade da pessoa humana é reconhecida como 

princípio máximo do ordenamento jurídico brasileiro, sendo por causa da inafastabilidade 

dessa proteção da pessoa humana que atualmente é possível falar em personalização, 

repersonalização e despatrimonialização de Direito Privado. Logo, ao mesmo tempo em que o 

patrimônio perde a importância, a pessoa é supervalorizada. 

Na realidade, os valores existenciais da pessoa humana resguardados na Constituição 

Federal de 1988 acarretaram mudanças no antigo individualismo pulsante no direito civil, 

proporcionando uma revisão do direito das famílias com o intuito de acompanhar novos 

paradigmas, bem como a inclusão de princípios e de clausulas gerais que expressam valores 

da sociedade consagrados nas normas constitucionais, cabendo ao interprete judicial a 

concretização dos direitos fundamentais nos casos envolvendo relações de família, em 

especial, no campo da dignidade da pessoa humana. 

Importante destacar que a dignidade da pessoa humana, como núcleo existencial de 

todas as pessoas, impede que o ser humano seja equiparado a um objeto, e impõe o respeito e 

a proteção como dever geral garantido juridicamente a toda pessoa, sendo a família o espaço 

comunitário ideal para o pleno desenvolvimento, afirmação e realização de uma vida digna e 

comunitária. 

A dignidade da pessoa humana constitui base da comunidade familiar, garantindo o 

pleno desenvolvimento e a realização de todos os seus membros, principalmente da criança e 

do adolescente. Verifica-se da análise dos artigos 226 a 230 da Constituição Federal, que o 

centro da tutela constitucional se desloca do casamento para as relações familiares dele 

decorrentes; e que a milenar proteção da família como instituição, unidade de produção e 

reprodução dos valores culturais, éticos, religiosos e econômicos dá lugar à tutela 

essencialmente funcionalizada da dignidade de seus membros, em particular ao que concerne 

ao desenvolvimento da personalidade dos filhos. 

A aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana no Direito das Famílias é 

clara na jurisprudência nacional, podendo ser destacado o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça204 de que o imóvel em que reside pessoa solteira, separada ou viúva é bem de 

família, estando protegido pela impenhorabilidade constante da Lei nº 8.009/90. Ora, tal lei 

                                                 
204 Súmula 364 do STJ: “O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel 
pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas”. BRASIL. Súmulas do STJ. Vade Mecum Saraiva. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 1911. 
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visa a proteção da pessoa e não da família, protege o direito à moradia e a própria dignidade. 

Com efeito, há a incidência direta do princípio da dignidade humana nas relações 

familiares, de forma que a interpretação judicial tanto nos Tribunais Superiores quanto nos 

Tribunais de Justiça dos Estados caminha sob novos auspícios que identificam a importância e 

a incidência deste princípio na concretização dos direitos de cada pessoa que convive no seio 

familiar, admitindo novas configurações familiares e estudo de suas complexidades. 

Com relação a igualdade, verifica-se que esta é um valor construído ao longo dos 

dois últimos séculos da história da humanidade, alçando o patamar de princípio expresso em 

várias constituições a partir do século XVIII, em especial as americanas e a francesa. Os 

homens passam a serem consideradas pessoas livres e iguais desde o nascimento, não 

podendo mais haver privilégios ou distinção, cabendo ao Estado o dever ou obrigação de 

efetivar esta igualdade.  

No Estado de Direito liberal a igualdade significava a aplicação da lei para todos, 

chamada de igualdade formal, a qual determinava que os órgãos estatais obedecessem à lei, 

aplicando-a de forma igual a todos os seus destinatários, sem distinção ou privilégios205. 

Entretanto, por ser a lei abstrata e geral, a uniformidade da sua aplicação motivava injustiças e 

discriminações, principalmente em relação à raça, ao gênero feminino, à religião, aos 

portadores de deficiência, aos que viviam à margem da família matrimonializada. A igualdade 

era aplicada só nas relações do Estado com os particulares, uma obrigação de não fazer (não 

tratar de forma desigual os iguais), e não nas relações entre os particulares, pois havia uma 

total separação entre Estado e particular após a Revolução Francesa. 

Entretanto, na visão de Maria Celina Bodin de Moraes206, a dimensão formal ou legal 

da igualdade é insuficiente para atingir o fim desejado, por haver na sociedade desigualdades 

econômicas, sociais, culturais, psicológicas, dentre outras; uma vez que a regra valorativa que 

poderá igualar ou distinguir as pessoas, será sempre “uma regra de pré-conceito”207, que gera 

uma política de assimilação e de separação.  

Para Martim de Albuquerque, a igualdade “representa um conceito comparativo, 

pressupõe uma comparação e não uma identificação” 208, sendo destinatários do princípio da 

igualdade tanto o Poder Legislativo, quanto o Poder Executivo e Judiciário, além dos 

                                                 
205 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976. 
Coimbra: Ed. Almedina, 2009, p. 102-103. 
206 MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade da pessoa humana: substrato axiológico e 
conteúdo normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.) Constituição, direitos fundamentais e direito 
privado. Porto Alegra: Editora Livraria do Advogado, 2003, p. 120. 
207 Ibidem, p. 125. 
208 ALBUQUERQUE, Martim de. Da igualdade. Coimbra: Livraria Almedina, 1993, p. 75. 
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cidadãos, uma vez que a igualdade é “uma qualidade de todo e qualquer direito”209. 

Desta forma, tratar a igualdade apenas no sentido formal é limitá-la a uma 

uniformidade legal, uma igualdade jurídica que acaba por promover desigualdades, como 

ocorreu entre o homem e a mulher na direção da família, na distinção de direito entre filhos 

nascidos dentro e fora do casamento, dentre outras. 

Com o advento do Estado de Direito social ocorre uma mudança de paradigma, a 

igualdade passa a ser entendida como a exigência de “tratamento igual daquilo que é igual e 

tratamento desigual daquilo que é desigual”210, qual seja, uma igualdade material e fática, 

capaz de gerar oportunidades e disponibilizar condições materiais que atenuem ou 

compensem situações de desigualdades que foram criadas ao longo dos anos.211 

Para Eurico Bitencourt Neto212 a igualdade material determina uma “intervenção 

estatal no sentido de discriminações positivas”, que tanto asseguram meios mínimos que 

garantem o respeito à dignidade da pessoa humana, quanto propiciam a superação de barreira 

sociais, econômicas, dentre outras; com a finalidade de “construir uma sociedade justa”, 

sendo a “base de direitos fundamentais a prestações” em uma sociedade marcada pelo 

pluralismo cultural. Tal igualdade é capaz de garantir a realização pessoa e social do 

indivíduo, sem a perda de sua liberdade e autonomia. 

Ressalte-se que a dignidade da pessoa humana está associada e se manifesta no 

princípio da igualdade, que possui uma dimensão formal ou legal e outra substancial ou 

material, que está expressa em vários ordenamentos jurídicos bem como no art. 5º da CF/88, 

quando afirma que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, a qual 

determina uma preocupação na concepção e aplicação de políticas e ações destinadas à 

concretização deste valor que fundamenta os direitos de segunda dimensão.  

Na visão de Wilson Steinmetz213 o princípio da igualdade, como norma de direito 

fundamental, é considerado uma cláusula geral, que não especifica a necessidade de cada ser 

humano, mas possibilita a inclusão de outros fatores além daqueles elencados na Constituição 

(como igualdade em relação à origem, cor, idade, raça, religião, sexo etc), bem como contém 

uma obrigação de não fazer (não tratar de forma desigual os iguais), com aplicabilidade 

imediata, vinculando todos os poderes, tanto na confecção de normas quanto na sua 
                                                 
209 ALBUQUERQUE, Martim de. Da igualdade. Coimbra: Livraria Almedina, 1993, p. 79. 
210 Ibidem, p. 104. 
211 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976. 
Coimbra: Ed. Almedina, 2009, p. 104. 
212 BITENCOURT NETO, Eurico. O direito ao mínimo para uma existência digna. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2010, p. 103-105. 
213 STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: Ed. Malheiros, 
2004, p. 232-234. 
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interpretação e aplicação.   

Percebe-se na leitura do art. 5º da CF/88 uma dimensão positiva da igualdade (todos 

são iguais) e uma negativa (sem distinção de qualquer natureza), a primeira associada a 

dimensão formal e a segunda a dimensão substancial da igualdade. As dimensões formal e 

positiva estão fundadas na uniformidade da aplicação da lei pelo Estado, que é mero tutor da 

lei, atuando na vedação de privilégios e de discriminações, bem como vedando a desigualdade 

de tratamento dos chamados iguais.  

Nas dimensões material e negativa o Estado passa a ter uma obrigação de fazer em 

relação à promoção da igualdade, em especial com relação aos direitos sociais, calcada na 

solidariedade e não mais na neutralidade, a partir de uma proibição de discriminação, de 

fixação de discriminações/ações afirmativas, que atingem tanto as relações públicas quanto as 

privadas. 

Wilson Steinmetz214 afirma que a dimensão positiva da igualdade, inicialmente 

resumida no postulado aristotélico de “tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais”, não é autoexplicativa, sendo necessária uma “razão razoável” ou suficiente para 

justificar o tratamento desigual ou igual. Assim, no caso concreto será necessária a utilização 

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para diferenciar quando um ato viola a 

dimensão positiva da igualdade. 

Por outro lado, esse mesmo autor entende que a dimensão negativa da igualdade 

proíbe qualquer tratamento discriminatório para toda pessoa (física ou jurídica), revelando-se 

direito subjetivo. E, ainda ressalva que a discriminação é a “distinção, exclusão, restrição ou 

preferência apoiada em um preconceito sobre características ou traços definidores”215 da 

pessoa ou do grupo, que não se confunde com a chamada diferenciação, um termo neutro, 

utilizado em muitos documentos internacionais, que “remete ao mandamento de tratamento 

desigual (obrigação de diferenciação)”216 que pertence à dimensão positiva da igualdade. 

Maria da Gloria Garcia217 entende que a igualdade e a liberdade são elementos que 

integrantes da sociedade, sendo a primeira uma realidade construída pela cultura que a molda, 

um valor relativo e não uma igualdade natural (em virtude da razão humana) e absoluta; 

enquanto a segunda é pré-existente, independe de uma construção cultural. Todavia, a 

liberdade “vincula o homem a um processo de aprendizagem”, de escolhas, de compreensão 

                                                 
214 STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: Ed. Malheiros, 
2004, p. 235-236. 
215 Ibidem, p. 244-245. 
216 Ibidem, p. 242. 
217 GARCIA, Maria da Glória F. D. P. Estudos sobre o princípio da igualdade. Coimbra: Ed. Almedina, 2005, 
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de si mesmo, do exercício da responsabilidade.  

Para que seja possível a realização da igualdade é preciso garantir a liberdade de 

consciência, por meio de uma educação diversificada, que favoreça “a capacidade de 

compreender e de reflectir, de julgar e de optar”218. Assim, a igualdade poderá “assumir uma 

função dinâmica e social, num quadro amplo de solidariedade intra e intergeracional”219, 

compensando desigualdades fáticas. 

Assim, solidariedade e a igualdade material caminham lado a lado. A solidariedade 

social supõe uma relação do homem com os demais membros da sociedade, com o 

reconhecimento das dificuldades vivenciadas pelo grupo e cumprimento de seus deveres 

jurídicos (como pagar tributos). A solidariedade alcança tanto os membros que hoje vivem na 

sociedade, como os que ainda viveram (gerações futuras) e os que vivem em outras nações.220  

Importante frisar que a solidariedade social “fundamenta o direito ao mínimo para 

uma existência mínima”221, em especial para aqueles que hoje vivem em uma dada sociedade, 

uma especial nas relações de dependência entre os particulares, como o caso de do dever 

recíproco de alimentar entre pais e filhos, o qual está disposto em lei como garantia para uma 

sobrevivência mínima digna. 

Não obstante, a igualdade implica uma relação entre pessoas, que nem sempre terão a 

mesma realidade social, econômica, educacional, fática ou valorativa; tendo tal princípio 

eficácia também nas relações entre particulares. Inclusive, Wilson Steinmetz222 faz três 

constatações neste campo: 1º) que o princípio da igualdade é um feixe de normas, “não sendo 

possível dar uma resposta global e homogênea”, sendo que das dimensões positiva e negativa 

da igualdade “defluem diferentes consequências jurídicas para os particulares como 

destinatários”; 2º) que há diferentes teorias a respeito da eficácia mediata (tendo como 

expoentes: Larenz, Vieira de Andrade, Alfaro Aguila-Real e Bercovitz Rodrigues-Cano) e 

imediata (capitaneada por Canotilho, Moreira e Prieto Sanchís) do princípio constitucional da 

igualdade na esfera dos particulares; 3º) que o alcance dessa eficácia depende da teoria 

adotada. 

Wilson Steinmetz223 aponta que para os adeptos da teoria da eficácia mediata: “a 

                                                 
218 GARCIA, Maria da Glória F. D. P. Estudos sobre o princípio da igualdade. Coimbra: Ed. Almedina, 2005, 
p. 14. 
219 Ibidem, p. 21. 
220 BITENCOURT NETO, Eurico. O direito ao mínimo para uma existência digna. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2010, p. 108-112. 
221 Ibidem, p. 113. 
222 STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: Ed. Malheiros, 
2004, p. 246. 
223 Ibidem, p. 247-253. 
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eficácia do princípio da igualdade nas relações particulares estaria condicionada, em primeiro 

plano, à mediações legislativas concretizadoras e, em segundo plano, às mediações judiciais 

interpretativo-aplicativas”224; não havendo uma eficácia ampla e sim excepcional, visto que o 

princípio de igualdade integra a ordem pública, sendo limite ou restrição ao princípio da 

autonomia privada, proibindo a discriminação (dimensão negativa) e operando eficácia em 

distintos graus, dependendo do tipo de direito e das circunstancias do caso concreto.225  

Com relação as contribuições dos diferentes doutrinadores a respeito da teoria da 

eficácia imediata, Wilson Steinmetz226 relata que na visão de Canotilho e Moreira os 

particulares são destinatários e estão vinculados diretamente ao princípio da igualdade, 

quando se interpreta tal princípio como “autentico direito fundamental”, porém, quando o 

mesmo princípio é considerado sob a ótica de princípio objetivo da ordem constitucional, 

também haveria uma vinculação dos particulares mas de forma modulada227. Já o Tribunal 

Constitucional da Espanha atribui tal eficácia imediata nas relações entre particulares “como 

norma de proibição de discriminação (dimensão negativa)”, mas ainda é ambígua com relação 

à dimensão positiva.  

Entretanto, Benedita Mac Crorie alerta que apesar do Estado ter a obrigação de tratar 

todos de forma igual, há ainda dúvida se no âmbito do direito privado seria “legítima a 

imposição, por via legislativa de deveres específicos de igualdade de tratamento”228 entre 

particulares. Entretanto, há circunstancias, como no Direito das Famílias, que o legislador 

deve impor dever de tratamento igualitário (como no caso no tratamento do pai para os filhos 

independente de sua origem), limitando certas liberdades dos indivíduos, a fim de impedir 

discriminações. 

Assim, cabe ressaltar que a igualdade está intimamente ligada a liberdade e a 

dignidade da pessoa humana, e o conteúdo jurídico dos princípios da igualdade e da dignidade 

da pessoa humana “não pode ser suprimido na esfera privada” 229, tal conteúdo vincula os 

particulares, em especial no que se trata do dever de igualdade de tratamento na seara do 

                                                 
224 STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: Ed. Malheiros, 
2004, p. 246. 
225 Ibidem, p. 250-253. 
226 Ibidem, p. 254-256. 
227 “(i) proibição de discriminações com base nos fatores especificados no texto constitucional [...]; (ii) 
imposição aos indivíduos ou às organizações titulares de posições de poder social (empresas, associações 
profissionais, igrejas, etc.) do dever de tratamento igual; (iii) exigência de tratamento igual nas relações em que 
os particulares exploram serviços de interesse público direto (táxis, farmácias, escolas, restaurantes, etc.)”. 
Ibidem, p. 254. 
228 CRORIE, Benedita Ferreira da Silva Mac. A vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. 
Lisboa: Ed. Almedina, 2006, p. 45. 
229 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos humanos, princípio da igualdade e não discriminação: sua 
aplicação às relações de trabalho. São Paulo: LTR, 2010, p. 58. 
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direito privado.  

Nas relações familiares a igualdade, com o advento da CF/88, ganhou novos 

contornos e colorido, destacando-se a determinação da igualdade entre homem e mulher no 

comando familiar, constituindo um lar democrático onde os direito e deveres são exercidos 

igualmente e onde ambos são responsáveis pelas escolhas realizadas em prol da entidade 

familiar; inclusive com a possibilidade de acrescer o patronímico do homem ao patronímico 

da mulher ou vice-versa, em virtude do casamento ou união estável, prevista no art. 1.565, §1º 

do Código Civil. 

A igualdade jurídica entre homem e mulher revoluciona a antiga base patriarcal da 

família. O poder patriarcal é substituído pela democracia na chefia do lar e no poder familiar. 

Cônjuges e companheiros de forma conjunta e indivisa, com equivalência de papeis, dividem 

o poder de decisão no que se refere ao domicílio, as questões relacionadas ao interesse do 

casal e dos filhos. Há paridade nas relações pessoais e patrimoniais.230 

No planejamento familiar também está presente o princípio da igualdade, 

possibilitando que o casal decida de forma democrática e livre a respeito da sua prole. O 

Estado não pode limitar a natalidade, mas tão somente propiciar recursos educacionais e 

científicos para o exercício desse direito pelo casal, sendo vedada toda forma coercitiva de 

limitação da prole tanto do Estado quanto de entidades privadas (art. 226, §7º, CF/88).231 

Da mesma forma, a guarda compartilha permite que os pais, sem prevalência da mãe 

ou do pai, exerçam simultaneamente os direitos e deveres decorrentes do poder familiar, o 

“plexo de direitos e obrigações reconhecidos aos pais, em razão e nos limites da autoridade 

parental que exercem em face dos filhos, enquanto menores e incapazes”232.  

Atualmente o exercício do poder familiar233, considerado um conjunto de direitos e 

obrigações, um poder-dever dos pais em relação a pessoa e bens do filho não emancipado, o 

qual contempla tanto o sustento, quanto a guarda, educação, representação dos filhos; 

compete de forma paritária ao pai e a mãe, não importando o estado civil destes. 

Importante destacar a determinação do tratamento igualitário entre os filhos havidos 

ou não na relação matrimonial, qual seja, os filhos naturais e os civis (adotados), tanto em 

relação ao dever de guarda, sustento, educação, alimentação e ao direito ao nome e a 

                                                 
230 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 5: direito das famílias. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 33-35. 
231 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2008, p. 42. 
232 GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 6: Direito das famílias. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 596. 
233 O Código Civil de 2002 delimitou o exercício do poder familiar no art. 1.634. 
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sucessão. É vedada toda e qualquer discriminação em razão da origem, uso de qualificações 

indevidas, como filho bastardo ou ilegítimo; gozando todos dos mesmos direitos e proteção, 

como ocorre com o nascituro que pode requerer alimentos da mesma forma que o filho já 

nascido. 

A igualdade substancial está presente na família contemporânea, seja no princípio da 

igualdade entre homem e mulher (art. 5º, CF/88), entre cônjuges e companheiros (art. 226, § 

5º, CF/88; art. 1.511, CC/2002), na chefia familiar (arts. 226, § 5º, e 227, § 7º, CF/88; arts. 

1.566, inc. III e IV, 1.631 e 1.634 CC/2002), no planejamento familiar, na equiparação entre 

todos os filhos (art. 227, § 6º, CF/88; art. 1.596, CC/2002), na consagração do poder familiar.  

  

 

3.3  OS NOVOS PARADIGMAS DA FAMÍLIA PÓS-MODERNA E SEUS PRINCÍPIOS 

NORTEADORES 

 

Durante anos a família foi identificada como realidade social advinda do casamento 

no mundo ocidental. Mas, as transformações sociais que ocorreram após a Segunda Guerra 

Mundial, em especial pela urbanização das cidades, pela industrialização, avanços médicos e 

tecnológico de métodos contraceptivos, de inseminação e da biogenética, além da 

globalização, tiveram grandes impactos nas relações familiares, abrindo espaço para novos 

arranjos familiares. 

 No Brasil é a própria Constituição Federal de 1988 que reconhece e valoriza as 

transformações sociais, as mudanças dos valores e costumes socioculturais que irrompiam na 

sociedade pós-moderna brasileira, e inclui uma proteção específica à família, que não mais 

está limitada ao instituto do casamento, mas que, por meio da utilização de um conceito 

aberto de família, possibilita o reconhecimento de novos modelos familiares fundados no 

afeto, na solidariedade, no eudomonismo. 

A família na pós-modernidade, no entender de Soares234 é a um só tempo reflexiva, 

prospectiva, discursiva e relativa. É reflexiva porque “decorre da abertura do campo jurídico 

aos novos valores e fatos sociais”, como a igualdade entre homens e mulheres, a liberdade 

sexual. É prospectiva porque “reclama interpretações que projetem uma ordem jurídica para 

além do presente apta a compreender e regular temas inafastáveis”, como a união homoafetiva 

                                                 
234 SOARES, Ricardo Maurício Freire. Pós-modernidade e Direito das famílias. In: MINAHIM, Maria 
Auxiliadora (Org.). A família na contemporaneidade: aspectos jurídicos. Salvador: Editora Juspodivm, 2007, 
p.123.  
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e poliafetiva. É discursiva pois “pode ser representada pela imposição do uso competente da 

linguagem, a fim de que o sentido do signo ‘família’ possa agregar nova acepções e 

significados que definem a entidade familiar como espaço aberto”, que tanto é “marcado pelo 

amor” quanto propicia o “desenvolvimento espiritual e físico do ser humano”. É, também 

relativa pois recusa “dogmas absolutos e inquestionáveis”, como a indissolubilidade do 

casamento.   

A mudança na estrutura familiar brasileira chama a atenção no Censo Demográfico 

2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Há um aumento 

nas famílias formadas por casais sem filhos, das uniões consensuais ou estáveis, das famílias 

monoparentais, seja do homem com seus filhos ou da mulher com seus filhos.  

O casamento tradicional caiu de 50,1% em 2000 para 42,9% em 2010, enquanto as 

uniões estáveis cresceram de 28,6% para 36,4% em dez anos. O número de pessoas que 

moram sozinhas aumentou de 8,6% para 12,1%. Há uma maior participação da mulher no 

mercado de trabalho, bem como uma diminuição nas taxas de fecundidade de 2,38 filhos por 

mulher para apenas 1,86 e elas passaram a engravidar mais tarde, com 26,8 anos de idade. 

Ocorreu também um aumento no envelhecimento da população. Tudo isso influenciou no 

aumento da proporção de casais sem filhos.235  

 

 

 

A idade média dos habitantes no país passou de 26,5 anos em 1991 para 32,1 anos 

em 2010. As famílias estão menores e mais abertas. Dos 57 milhões de domicílios no Brasil, 

60 mil são chefiados por um casal homoafetivo. Há um aumento de uniões consensuais, com 

diminuição dos casamentos realizados somente no religioso, prestigiando-se o casamento civil 

ou civil com religioso.  

 

                                                 
235 Ver detalhes das informações do Censo 2010 no site do IBGE. Disponível em: <http://censo2010.ibge.gov. 
br/> . Acesso em: 20 fev. 2014. 
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Em consequência da facilidade do divórcio, 8,4% das famílias vivem com filhos 

biologicamente ligados ou apenas ao pai ou apenas à mãe, que são frutos de outros 

relacionamentos.  

 

 

 

A proporção de brasileiros divorciados aumentou de 1,7% em 2000 para 3,1 em 

2010. E a família reconstruída ou mosaico, construída após a dissolução conjugal também 

cresceu no país, passou a representar 16,3% do total de casais que vivem com filhos, sendo 

eles de apenas um dos companheiros (5,8% são filhos do responsável; 3,4% são filhos apenas 

do cônjuge) ou de ambos. 
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Nesta nova realidade nacional, a família matrimonial, prevista no §1º, do art. 226 da 

CF/88, já foi a única forma de constituição da família, e continua sendo a mais formal e 

exaustivamente regulamentada no ordenamento jurídico brasileiro. São várias as formalidades 

exigidas pelo Estado para que o matrimonio civil exista, seja válido e regular. O casamento 

gera direitos e deveres entre os consortes, como o dever de fidelidade recíproca, de vida em 

comum no mesmo domicílio conjugal, de assistência e respeito mútuo, além do sustento, 

guarda e educação dos filhos (art. 1.566, CC/2002). 

No casamento há comunhão de vidas e de afetos, que geram dois vínculos: o 

conjugal entre os consortes e o de parentesco por afinidade entre um dos consortes com os 

parentes do outro236. Há o estabelecimento de um regime de bens pelos nubentes dentre 

aqueles confeccionados pelo Código Civil de 2002, qual seja, regime da comunhão universal, 

da comunhão parcial, da separação, da participação final dos aquestos; bem como a 

possibilidade de criação do seu próprio regime de bens via pacto antenupcial. 

Há regras específicas sobre capacidade para casar, tanto o homem quanto a mulher 

podem casar com 16 anos de idade desde que autorizados por ambos os pais, sendo possível o 

casamento da pessoa grávida em qualquer idade sem autorização dos pais (arts. 1.517 e 1.520, 

CC/2002).  

Há regras sobre o processo de habilitação e a celebração do casamento, sendo 

taxativamente apontado no art. 1.521 do CC/2002 as pessoas impedidas de casar. Assim, o 

casamento é o instituto jurídico de direito das famílias que possui amplos efeitos jurídicos que 

atingem a esfera pessoal, social e patrimonial do indivíduo.  

A união estável é outra forma de família prevista no §3º, do art. 226 da CF/88, sendo 

                                                 
236 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 
145. 
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uma união informal entre homem e mulher, sejam solteiros, separados de fato ou 

judicialmente, divorciados ou viúvos. A união estável não possui contornos precisos legais, 

mas que tem como característica definida no art. 1.723 do CC/2002 a convivência pública, 

contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família.237  

Importante notar que o art. 1.724 do CC/2002 e o art. 2º da Lei nº 9.278/96 impõem 

direitos e deveres entre os companheiros, não havendo o dever de coabitação, como há no 

casamento. Não há tempo de convivência para configurar uma união estável, mas há como 

impedimento a constituição da união estável a ocorrência dos impedimentos do casamento, 

exceto o da separação de fato ou judicial, que possibilitam o seu reconhecimento, mas não a 

sua conversão em casamento.  

A família monoparental está expressamente conceituada no §4º, do art. 226 da CF/88 

e se relaciona as relações familiares entre qualquer dos pais e seus descendentes, qualquer que 

seja a natureza da filiação ou do parentesco. A formação desta família pode ocorrer “com a 

separação ou divórcio, a dissolução da união estável, a maternidade ou paternidade sem 

casamento ou união estável, a viuvez, a adoção por pessoa solteira, a fertilização médica 

assistida”238.  

Dessa realidade social podem decorrer várias consequências jurídicas, como a guarda 

dos filhos, a regulamentação do direito de visitas, a proteção do bem de família, a fixação de 

alimentos, administração do patrimônio dos filhos. Entretanto, para as demais formas de 

família não previstas na CF/88, como a família homoafetiva, anaparental, pluriparental, 

paralela, poliafetiva e eudemonista, não há direitos e deveres expressamente previstos na 

legislação brasileira. 

A família homoafetiva é reconhecida pela doutrina como aquela formada entre 

pessoas do mesmo sexo, sendo admitida como entidade familiar pelo STF em maio/2011, no 

julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132 e ADPF 

178 transformada em ADI 4277/DF, desde que atendidos os requisitos da união estável: que 

mantenham convivência pública, contínua, duradoura, com objetivo de constituição de 

família; qual seja a posse do estado de casado e não haja impedimentos para casar.  

O STF entendeu que a CF/88 reconhece implicitamente a união entre pessoas do 

mesmo sexo como entidade familiar, sendo necessário excluir qualquer significado do artigo 

1.723 do CC/2002 que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como 

                                                 
237 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 
169. 
238 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2008, p. 49. 
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entidade familiar. 

Apesar do STF apenas reconhecer a família homoafetiva na forma de união estável, o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) expediu a resolução nº 175 em maio de 2013, que veda 

às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de 

conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo com base no 

julgamento da ADI 4277/DF, quanto do julgamento do Recurso Especial (REsp) 

1.183.378/RS, que decidiu pela inexistência de óbices legais à celebração de casamento entre 

pessoas de mesmo sexo. 

O projeto de Lei nº 2.285/2007, também chamado de Estatuto das Família, reconhece 

a união homoafetiva como entidade familiar e assegura direitos como: a guarda e convivência 

com os filhos; a adoção de filhos; direito previdenciário; e direito à herança. 

A doutrina civilista ainda reconhece outras formas de família, como a família 

anaparental, pluriparental, paralela, poliafetiva e eudemonista. A família anaparental é aquela 

constituída entre pessoas com ou sem relação de parentesco entre si que passam a conviver 

em caráter permanente, com laços de afetividade e de ajuda mútua, sem finalidade sexual ou 

econômica, mas com a finalidade de convivência familiar. Pode ser aquela constituída pela 

convivência entre irmãos, bem como as comunhões afetivas estáveis existentes entre parentes 

colaterais até o 4º grau: tios com sobrinhos, entre primos; ou a comunidade afetiva formada 

com “filhos de criação”, segundo a tradição brasileira, sem laços de filiação natural ou adotiva 

regular. 239 

Já a família pluriparental ou mosaico ou reconstituída ou recomposta é aquela 

constituída pela convivência de pessoas que vieram de outra estrutura familiar, um casamento 

ou união estável desfeita, podendo um ou ambos terem filhos provenientes desta prévia 

relação. Há uma ruptura do vínculo familiar anterior e formação de novos vínculos240. Como 

afirma Maria Berenice Dias “Eles trazem para a nova família seus filhos e, muitas vezes, têm 

filhos em comum. É a clássica expressão: os meus, os teus, os nossos”241. 

A família paralela é aquela formada por uniões concubinárias decorrentes de relação 

afetiva entre pessoas impedidas de casar, de acordo com o art. 1.727 do CC/2002. Pode ser de 

cunho adulterino, relações afetivas concomitantes com o casamento; ou de cunho incestuoso, 

entre parentes: ascendente com descendente, irmãos biológicos ou adotivos, sogro e nora ou 
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sogra e genro. Tais uniões podem ou não ter gerado filhos, e ainda são desprovidas 

regulamentação e efeitos jurídicos, apesar da sua repercussão no mundo jurídico com relação 

ao patrimônio comum, ao direito previdenciário e sucessório. 

A família poliafetiva é aquela formada entre várias pessoas, como uma mulher e dois 

ou mais homens, ou um homem e duas ou mais mulheres, com ou sem filhos, onde há plena 

consciência de todos da existência da concomitância dessas relações. Não é permitido no 

casamento, em virtude do dogma da monogamia, mas há polemica sobre a possibilidade na 

união estável. 

Para o STJ242 o requisito da exclusividade de relacionamento sólido é condição de 

existência jurídica da união estável nos termos da parte final do § 1º do art. 1.723 do 

CC/2002, sendo que o maior óbice ao reconhecimento desse instituto não é a existência de 

matrimônio, mas a concomitância de outra relação afetiva fática duradoura, outra união 

estável. Ademais, não há como configurar união estável concomitante em virtude do dever de 

lealdade, sendo também incabível a equiparação ao casamento putativo243. 

Inclusive foi noticiado244 em agosto de 2012 o registro em cartório de uma união 

afetiva de três pessoas (um homem e duas mulheres) na cidade de Tupã, no interior de São 

Paulo, por meio de escritura pública declaratória de união estável poliafetiva que prevê 

divisão de bens, responsabilidades e direitos, com algumas limitações. 

A família eudemonista desponta como um novo nome para identificar a família 

formada não apenas pelo seu envolvimento afetivo, mas também pela busca da pessoa pela 

sua felicidade, nos termos da doutrina eudomonista.245  

Com relação aos princípios específicos norteadores das relações familiares, estes 

eram reconhecidos na doutrina de Direito das Famílias e historicamente tratados 

exclusivamente no Código Civil, mas o Texto Constitucional, no seu papel de unificador do 

sistema jurídico, passou a ofertar um rol de princípios explícitos e implícitos que limitam o 

Direito Civil em prol à proteção da família.246 

Há na Constituição Federal de 1988 duas classes de princípios: a primeira relativa à 

garantia dos membros da família no que diz respeito a sua liberdade, livre de ingerências 

indevidas, seja de terceiros, seja do próprio Estado (direito à liberdade); e a segunda relativa 
                                                 
242 Ver REsp 912.926-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/2/2011. 
243 Ver REsp 789.293/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 16/02/2006. 
244 Notícia veiculada no site BBC Brasil sob o título União estável de três abre polêmica sobre conceito legal de 
família. Disponível em: < http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/08/120828_uniao_poliafetiva _abre 
_jp.shtml>. Acesso em: 20 fev. 2014. 
245 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 55. 
246 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2008, p. 7. 
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aos direitos dos membros da família frente ao próprio Estado, na busca de efetividade dos 

direitos que lhes são garantidos na CF/88.247  

Ressalvando o princípio da afetividade e da solidariedade familiar que serão alvo de 

estudo particular no capítulo 04, bem como da igualdade entre homens e mulheres, na chefia 

familiar, da equiparação entre todos os filhos e da dignidade da pessoa humana (discutidos no 

tópico anterior); destacam-se os seguintes princípios constitucionais e infraconstitucionais 

norteadores da família: o princípio da pluralidade das entidades familiares ou da diversidade 

familiar, da paternidade responsável, da facilitação da dissolução do casamento, da vedação 

do retrocesso, da função social da família, da plena proteção ou proteção integral das crianças 

e adolescentes, da intervenção mínima do Estado ou da liberdade, da proteção do idoso, da 

autonomia de vontade. 

O princípio da pluralidade ou pluralismo das entidades familiares ou da diversidade 

familiar (art. 226 caput e §§1º a 4º da CF/88) possibilita o “reconhecimento e efetiva 

proteção, pelo Estado”248 de múltiplos arranjos familiares, apesar do legislador constituinte 

apenas ter normatizado o casamento, a união estável e a comunidade monoparental.  

Para o STJ249 o art. 226 da CF/1988, ao enumerar as diversas formas de entidade 

familiar, traça um rol exemplificativo, adotando uma pluralidade meramente qualitativa, e não 

quantitativa, deixando a cargo do legislador ordinário a disciplina conceitual de cada instituto. 

Portanto, o caput do art. 226 é considerado uma clausula aberta de inclusão que permite que 

novas estruturas de convívio sejam chamadas de família, como a família homoafetiva, 

anaparental, pluriparental.  

Nesse contexto muitos relacionamentos familiares antes marginalizados passaram a 

ter visibilidade com consequente reconhecimento social, em virtude do elo de afetividade que 

os identificam como verdadeira entidade familiar. Ademais, decorre deste princípio o direito 

de constituir livremente uma família, seja matrimonial ou não, havendo liberdade de fundar 

uma comunhão de vida fundada na afetividade, sendo um direito fundamental do ser humano, 

um direito de personalidade, consagrado também no art. 16 da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem.250 

O princípio da paternidade responsável está previsto no art. 226, §7º da CF/88 e pode 

                                                 
247 OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos Constitucionais do direito das famílias. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002, p. 273. 
248 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2008, p. 38. 
249 Ver REsp 912.926-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/2/2011. 
250 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de direito das 
famílias. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 67. 
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ser entendido tanto em relação ao poder de decidir de forma responsável e consciente a 

respeito da procriação: ter ou não filhos e quantos filhos; quanto em relação a 

responsabilidade ou dever de cuidar e prover dos pais para com seus os filhos. 

O princípio da facilitação da dissolução do casamento ou da dissolubilidade do 

vínculo conjugal (art. 226, §6º, CF/88) permitiu que fosse abolido o limite de concessão de 

divórcio inicialmente estabelecido no art. 38 da Lei nº 6.515/77 (um divórcio por pessoa), 

bem como diminuído o lapso temporal para o divórcio por conversão para um ano, criando o 

divórcio direto e, posteriormente, com o advento da EC nº 66/2010 a retirada de todos os 

lapsos temporais, bastando hoje estar casado para ajuizar ação de divórcio direto.251  

O princípio do não retrocesso social garante que o “núcleo essencial dos direitos 

sociais já realizado e efectivado através de medidas legislativas [...] deve considerar-se 

constitucionalmente garantido”252, limitando a reversibilidade dos direitos adquiridos de 

cunho social e econômicos pelo legislador, ao mesmo tempo que impede que direito 

subjetivos garantidos em políticas públicas sejam aniquilados. 

No campo do Direito das Famílias tal princípio pode ser compreendido com relação 

ao tratamento legal da união estável na Lei nº 9.278/96 e no Código Civil de 2002, pois este 

último não revogou o primeiro em especial com relação ao direito real de habitação do 

companheiro sobrevivente. O CC/2202 não trata desse instituto que somente é regulado na 

Lei nº 9.278/96, e, possível revogação dessa lei causaria verdadeira negação a direito 

adquirido pelo companheiro. 

Outro exemplo está na EC nº 66/2010 que alterou a redação do §6º da CF/88 

retirando a menção à separação judicial e o decurso do lapso temporal de 02 anos para o 

divórcio direto. Qualquer interpretação ou edição de norma infraconstitucional que exija uma 

previa separação judicial antes do divórcio direto ou o decurso de lapso temporal estará 

violando o princípio do não retrocesso social. 

O princípio da função social está presente nas relações familiares, em decorrência do 

importante papel social e cultural da família. A “funcionalização social da família significa o 

respeito ao seu caráter eudemonista, enquanto ambiência para a realização do projeto de vida 

e de felicidade de seus membros”253. 

                                                 
251 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2008, p. 43. 
252 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 
2003, p. 340. 
253 GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 6: Direito das famílias. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 99. 
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Miguel Reale254 entende que a função social da família advém da determinação 

constitucional da família como base da sociedade (art. 226 caput, CF/88), e aponta algumas 

aplicações para este princípio: a) ao juiz cabe o poder-dever de determinar com quem deve 

permanecer os filhos, se unilateralmente com o pai ou a mãe, ou de forma compartilhada com 

ambos; b) poderá o juiz suspender o poder familiar à pedido do Ministério Público ou de 

algum parente caso o pai ou a mãe ou ambos abusem desse poder. 

O princípio da ampla proteção ou proteção integral das crianças e adolescentes está 

prevista no art. 227 da CF/88, devendo todos que integram o núcleo familiar propiciar acesso 

à educação, saúde, alimentação, vestuário, e a tudo o mais que for necessário a promoção da 

criança e do adolescente, sob pena de destituição do poder familiar para os pais, além de 

responsabilização civil e criminal.255  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) considera criança a pessoa 

com até doze anos incompletos e adolescente aquele que tem entre 12 e 18 anos de idade. Eles 

possuem absoluta prioridade com relação ao direito à vida, à dignidade, ao respeito, à cultura, 

à convivência familiar, dentre outros; não podendo ser vítima de negligencia, discriminação, 

ou qualquer forma de violência, em face da sua fragilidade e da sua condição de pessoa em 

desenvolvimento.  

Nesse compasso, qualquer decisão que envolva interesses desses sujeitos de direitos 

precisa levar em consideração os seus interesses, a sua proteção, ou seja, a instituição familiar 

não é mais o modelo que “tutela os filhos como seres prioritários nas relações paternos-

filiais”256, mas há um novo critério baseado no melhor interesse e na proteção integral da 

criança e do adolescente.  

A proteção integral pode ser percebida pelo princípio do melhor interesse da criança, 

ou best interest of the child257. Os arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil de 2002 que 

regulamentam a guarda dos filhos, reconhecem o princípio do melhor interesse de forma 

implícita e não mais a culpa no caso da guarda unilateral ou compartilhada na dissolução da 

sociedade familiar. O princípio que busca a proteção integral ou o melhor interesse do menor 

precisa sempre ser aplicado. 

O princípio da intervenção mínima do Estado ou da não-intervenção ou da liberdade 

no direito das famílias previsto no art. 1.513 do CC/2002 determina que o Estado não pode 

                                                 
254 REALE, Miguel. Função social da família. Disponível em: <http://www.miguelreale.com.br/artigos/funsoc. 
htm>. Acesso em: 23 de outubro de 2013. 
255 GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 6: Direito das famílias. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 100-101. 
256 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 125. 
257 Reconhecido pela Convenção Internacional de Haia que trata da proteção dos interesses das crianças. 
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intervir na estrutura familiar ou aniquilar a sua base, o seu papel é de apoio e assistência, tal 

como ocorre no planejamento familiar ou na política de colocação de crianças e adolescentes 

em família substitutas. Entretanto, os órgãos públicos poderão ser chamados a intervir quando 

houver ameaça ou lesão a direito subjetivo de um ou mais membros da família.258 

O princípio da proteção do idoso está previsto no art. 230 da CF/88 e proíbe a 

discriminação em razão da idade, sendo considerado idosa a pessoa com idade igual ou 

superior a 60 anos (art. 1º da Lei 10.741/2003). O idoso também gozo de todos os direitos 

fundamentais do ser humano, possui prioridade na efetivação de seus direitos à saúde, vida, 

cultura, lazer, dignidade, convivência familiar, a alimentação etc.259 

No seio familiar é que o idoso recebe a sua primeira proteção, não podendo ser 

vítima de violências físicas ou psicológicas, de abandono material ou afetivo, de 

discriminação. Também o Estado possui o dever de prover assistência a pessoa idosa, de 

forma a elaborar políticas públicas voltadas ao idoso, destinando recursos públicos para sua 

proteção, viabilizando sua participação, convívio e ocupação, dentre outros (art. 3º da Lei 

10.741/2003). 

O princípio da autonomia de vontade não é ilimitado e está associado ao “exercício 

pleno da liberdade da pessoa, corolário natural de sua dignidade humana”260. Não se confunde 

com o princípio da autonomia privada e nem fica adstrito à capacidade de estabelecer acordos 

judiciais.  

Na autonomia privada há uma transferência do eixo da relação contratual da tutela 

subjetiva da vontade para a tutela objetiva da confiança. Autonomia privada é mais do que 

autonomia da vontade, uma vez que na autonomia privada o poder de criar fica dentro dos 

limites do ordenamento jurídico. 

Daniel Sarmento261 aponta que a autonomia privada é “o poder que a pessoa tem de 

auto-regulamentar os próprios interesses”, pois o ser humano é dotado de razão, tendo 

capacidade para “decidir o que é bom ou ruim para si”, mas não deve tal escolha perturbar os 

direitos de terceiros nem violar outros “valores relevantes para a comunidade".  

Há autonomia de vontade em sede familiar, no que diz respeito as escolhas do 

parceiro (namorado, noivo, cônjuge, companheiro) ou do fim do relacionamento afetivo. Mas, 

a autonomia privada também se faz presente tanto em sede contratual ou obrigacional quanto 

                                                 
258 GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 6: Direito das famílias. São Paulo: Saraiva, 
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260 Ibidem, p. 62-63. 
261 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 
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familiar quando a lei permite a alteração do regime de bens conjugal (art. 1.629, §1º, 

CC/2002) com justificação judicial, ou a separação e divórcio extrajudiciais (Lei nº 

11.441/2007) por meio de escritura pública. 

A análise desses princípios contribui para a interpretação jurídica da nova realidade 

familiar, conferindo alicerce para a proteção das novas composições familiares que surgem na 

pós-modernidade e que não podem ficar despidas de qualquer garantia ou direito. 

Os novos arranjos familiares são fatos sociais que precisam ser apreciados nos 

tribunais numa nova visão hermenêutica e regulamentados em normas que precisam 

acompanhar a nova realidade brasileira. Verifica-se que na configuração de uma entidade 

familiar não é mais possível apontar como elemento constitutivo a pratica sexual e nem a 

capacidade reprodutiva, mas sim os novos paradigmas da afetividade e a solidariedade 

familiar. 
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4 AFETIVIDADE E SOLIDARIEDADE FAMILIAR: NOVOS VALORES QUE 

ORIENTAM A ATUAL COMPREENSÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES 

 

Para aprofundar o sentido dos valores da afetividade e da solidariedade familiar no 

âmbito das relações familiares, e sua implicação nos atos praticados na convivência dos seres 

humanos em família dentro do atual contexto social, onde há uma clara determinação 

constitucional de promoção e proteção da dignidade da pessoa humana, faz-se necessário 

apontar a premissa relacionada ao próprio entendimento do que é o direito possui dimensões, 

das quais serão utilizadas a dimensão fática, axiológica e normativa. 

Salientando-se que todo conhecimento, assim como a experiência jurídica, é formada 

pela convergência de elementos subjetivos e objetivos à luz de critérios axiológicos, dentro de 

um determinado contexto histórico. A afetividade e a solidariedade familiar no atual contexto 

familiar surgem como fatos e valores sociais positivos e duradouros, que devem orientar o 

interprete na compreensão das normas que regulam as relações familiares. 

A afetividade se diferencia do amor, assim como a solidariedade da fraternidade, mas 

tanto a afetividade quanto a solidariedade familiar são elementos estruturantes da família pós-

moderna, reconhecidos de forma expressa ou implícita no ordenamento jurídico brasileiro, 

que não mais aceita o modelo tradicional de família da modernidade, ainda calcado do 

patriarcalismo e na transmissão de patrimônio.  

 

 

4.1 AMOR E AFETIVIDADE 

 

O Amor é apontado como uma das três virtudes teologais da tradição cristã, junto 

com a fé e a esperança. Entretanto, nem todo Amor é uma virtude, pois a virtude é qualidade 

moral, uma disposição que torna o ser humano melhor, não se podendo imaginar o amor ao 

dinheiro ou ao poder como uma virtude.262 

Para Immanuel Kant263 o amor não é um dever, pois “o amor é uma matéria do sentir, 

não do querer e, ainda menos, porque o devo”. Ademais, “todo dever é uma coação, um 

constrangimento”, não podendo ser exigido de alguém um sentimento, por exemplo, o esposo 

não pode exigir da esposa que o ame, ou o filho que o pai lhe ame. Isso porque o dever está 
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do lado da obrigação, enquanto a virtude está do lado da excelência264.  

Entretanto, fica a questão, como pode Jesus ordenar “amar ao próximo como a ti 

mesmo”? Na verdade, isso só pode ocorrer porque se pode ordenar um ato, uma ação e não 

um sentimento, é o que Kant chama de “amor prático” ou “benevolência ativa, pratica 

(beneficência)”265, pois a benevolência como conduta, “pode estar sujeita a uma lei do 

dever”266.  

E quando não existe amor, como se deve agir? De acordo com a moral. Quando 

existe amor não há dever, mas sim vontade de agir da melhor forma, libertando e consumando 

ao mesmo tempo a moral. Quando há ausência de amor a moral intervém, suprindo essa 

insuficiência, e determinando a obrigação. “A moral é uma aparência do amor”.267 

E quando não se é capaz de agir de acordo com a moral, nem de ser generoso? Deve-

se agir conforme determina o direito nas relações objetivas, e agir com polidez nas relações 

intersubjetivas. Ambos são aparências da moral. Ora, o respeito, a misericórdia, a gratidão são 

virtudes morais, enquanto a polidez, sem ser virtude, faz com que a pessoa aja como se fosse 

virtuoso.268 

Quando não se age com amor, quando renuncia-se até ao direito e a polidez, passa-se 

a viver na barbárie, na violência, no ódio. Entre estes dois momentos, quando não há amor 

nem barbárie, o ser humano aparenta ser moral.269  

Mas o que é amor? Na filosofia há três nomes gregos para o amor: éros, philía e 

agápe. O primeiro é o chamado amor-paixão, é o que se sente quando se está apaixonado, não 

é um instinto. Platão270 revela na fala de Diotima (no texto O banquete) que o amor é desejo, 

mas o desejo é falta. Dessa forma, o ser humano deseja o que lhe falta, e esse objeto do desejo 

é o mesmo do amor. Para Platão o amor é falta, é uma busca, é incompletude. Enamorar-se é 

sentir que alguém lhe falta, é seduzir o outro para acabar com o sofrimento da falta.  

Todavia, André Comte-Sponville adverte que a partir do momento da entrega, de 

tanto estarem junto, haverá menos falta, mesmo desejo, menos amor, chegando ao tédio, 

estado que não é felicidade nem sofrimento, como descreve Shopenhauer. O tédio é a 

“ausência de felicidade no próprio lugar da sua presença esperada”.271 

Ora, esse amor que é falta é cantado em verso e prosa, em especial na seguinte letra 
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267 SPONVILLE-COMTE, André. O amor. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011, p. 18-20. 
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de música: “avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você [...] Por que é que tem 

que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante, nem mil 

autofalantes, vão pode falar por mim”272. Mas esse não é polo do amor que identifica uma 

família, pois a família não é falta mas alegria da convivência, de estar junto, alegria do casal 

heterossexual ou homossexual, do pai/mãe com seus filhos, da família anaparental, 

pluriparental, poliafetiva dentre outras. 

Então, como um casal, uma família pode conviver durante anos e ser feliz? Platão 

não responde a esta pergunta. André Comte-Sponville entende que para isso é necessário 

recorrer a Aristóteles e Espinosa, e ao amor philía ou a alegria de amar. Philía é traduzido 

comumente como amizade, mas não é apenas amizade, “é o amor a tudo que não nos falta”. 

Para Aristóteles na Ética nicomaqueia e na Ética eudemeia: “Amar é regozijar-se”. Para 

Espinosa “o amor é desejo”, mas o desejo não é falta, “é potência de gozar e de se regozijar, 

gozo e regozijo em potência”.273 

André Sponville-Comte aponta que Platão confunde fome com apetite, amor desejo 

com falta, esquecendo-se do regozijo. Para ele o amor é desejar algo ou alguém que lhe falta. 

Entretanto, na visão philía, tanto o apetite quanto o regozijo são potencias de gozar o que não 

falta, o primeiro em relação a comida e o segundo em relação ao amor; é não pedir mas sim 

agradecer. Platão traça o polo da falta na vida afetiva, enquanto Aristóteles e Espinosa o polo 

da potência, do prazer, da alegria.274 

E possível verificar que a maioria das histórias de amor relacionadas a casais começa 

com Platão, porém com o tempo e a convivência, algumas acabam no tédio (em Shopenhauer) 

mas outras conseguem viver na alegria (em Espinosa) com o que possuem. Não se pode 

decretar o amor, mas se pode decidir manter o amor, alimentar, proteger e conviver com o ser 

amado. 275 

Há ainda o amor Agápe ou amor sem limite, termo que os primeiros cristãos 

utilizavam para descrever o amor que Jesus professava: o amor de caridade, que é um ideal, 

pois não é um fato nem um objeto de experiência. “É um amor que renuncia a exercer ao 

máximo sua potência”, e, “Deus é justamente esse amor”. A caridade vem temperar tanto a 

falta (éros) quanto a potência (philía). É “consentir em existir um pouco menos, para que o 

outro possa existir um pouco mais”. É libertar-se do egoísmo, do ego, do possessismo. É 
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caminhar na direção de um ideal.276 

Esses três polos do amor não podem ser considerados como três mundos estranhos, 

eles são na verdade momentos de um mesmo processo de viver. Na vida de qualquer ser 

humano essas três experiências de amor são fáceis de serem observadas. Primeiro, quando a 

criança nasce ela pega o peito da mãe ou a mamadeira, e quando lhe é retirada ela chora. É o 

amor éros, que quer possuir e guardar. Depois, progressivamente, a criança aprende a dar, 

passa de éros para philía, a alegria de dar aos que estão próximos, aos parentes, amigos, e, 

eventualmente a outros (ágape).277   

É na família que o amor se manifesta, tanto na forma éros, quanto philía e ágape. É 

na convivência familiar, no ato de dialogar do casal ou entre pais e filhos, no ato de ouvir o 

outro, de aprender ou ensinar a dar, de se apegar, que o sentimento amor se torna ação, 

prática.  

Adriana Caldas Maluf278 aponta que o amor é inserção e que pode ainda ser 

percebido: na “base do autoconhecimento” em Sócrates, na “beleza da verdade” em Platão; 

“na amizade” de acordo com Aristóteles; no “conhecimento do outro” em Nietzche; no 

“direito a ter direitos” com Hanna Arendt; na “tolerância” com Celso Lafer.   

E o que é afeto, afeição e afetividade? As três palavras são substantivos e não 

adjetivos. Etmologicamente a palavra afeto procede do latim affectus, sendo estado psíquico 

ou moral, sentimento terno, já a afeição procede do latim affectio, afectum, afficere que 

significa produzir impressão agradável279. E a afetividade também procede do latim afficere 

ad actio, que significa onde o sujeito se liga280. 

A afetividade produz a impressão do amor, por meio de atos cotidianos, que 

demonstram objetivamente o afeto, o vínculo e sentimentos que ligam alguém a outra pessoa 

ou a algum objeto. A afetividade produz a impressão do amor pratico, é a ação de amar o 

outro ou algo, em gestos (por meio da linguagem corporal, não verbal) ou por meio da fala e 

da escrita, é a conduta individual. 

Antônio Jorge Pereira Junior recorda que Aristóteles (no campo da filosofia) 

descreveu quatro virtudes cardeais que estão em mútua dependência: a prudência, a justiça, a 

temperança e a fortaleza. Tais virtudes aperfeiçoam as três dimensões humanas que compõe a 
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estrutura do ser humano: a inteligência, a vontade e a afetividade. A inteligência ou razão 

proporciona a pessoa “conhecer a verdade sobre as coisas”. Já a vontade “leva a pessoa a 

buscar a posse de bens materiais ou imateriais pelo valor de tais, em si”. E, a afetividade ou 

apetites é a dimensão onde se “processam as sensações e sentimentos”, podendo ser dividida 

em: a) apetite concupiscível, aquele que inclina o homem a buscar o prazer imediato; b) 

apetite irascível, que leva o homem a buscar desfrutar o que não está acessível, exigindo 

esforço do mesmo.281  

Nesta visão, as dimensões humanas “padecem de imperfeição e precisam de 

educação para que se desenvolvam segundo sua finalidade e estejam em harmonia para vida” 

de cada ser humano. As virtudes cardeais são forças que precisam ser desenvolvidas em cada 

dimensão, como: a prudência educa a razão para desejar conhecer a verdade, a justiça “cultiva 

na vontade a apetência para dar aos demais o bem que lhes pertence”, a temperança orienta o 

apetite concupiscível e a fortaleza orienta o apetite irascível.282 

Antônio Jorge Pereira Junior faz um quadro onde reúne os atributos próprios de cada 

dimensão humana apontada por Aristóteles. Para ele, a ciência filosófica da gnoseologia 

estuda a inteligência, já a ética estuda a vontade e a estética a afetividade. O objeto de atração 

da inteligência é a verdade, enquanto da vontade é a bondade (valores), já da afetividade é a 

beleza. Ele elenca como exemplo de atos próprios de cada dimensão: o conhecer, pensar e 

ponderar para a inteligência; para a vontade o querer, decidir, deliberar, amar, comprometer-

se; e para a afetividade o sentir, apreciar, deleitar-se, gostar.283    

Todavia, nessa visão, quando se parte do pressuposto de que “gostar é ato próprio da 

afetividade” e que “amar é ato da vontade”, ambos traduzindo “atitudes diferentes e objetos 

diferentes de atração”, se chegará a errônea conclusão de que a afetividade, apesar de ser 

“fator de aproximação das pessoas”, não será “suficiente para autentica estrutura familiar”, 

sendo preciso apenas amar.284 

Ora, o correto é compreender que o amor está ligado a dimensão vontade, tanto na 

forma do amor éros, quanto do philía ou ágape, mas, em sua exterioridade, na criação de 

vínculos, nos momentos de aproximação, na conduta, é a afetividade que surge, expressando a 

energia do amor em atos, ligando o casal ou os pais com filhos consanguíneos ou adotivos, e 
                                                 
281 PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge. Da afetividade à efetividade do amor nas relações familiares. In: DIAS, 
Maria Berenice; BASTOS, Eliene Ferreira; MORAES, Naime Márcio Martins (Coord.). Afeto e estruturas 
familiares. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 58-60. 
282 Ibidem, p. 61-62. 
283 Ibidem, p. 63. 
284 PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge. Da afetividade à efetividade do amor nas relações familiares. In: DIAS, 
Maria Berenice; BASTOS, Eliene Ferreira; MORAES, Naime Márcio Martins (Coord.). Afeto e estruturas 
familiares. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 64-69. 



93 
 

até mesmo desligando os entes que compõem a família quando a afetividade positiva se torna 

negativa, ou seja quando falta expressão do amor em atos cotidianos, quando o amor é 

substituído por sentimentos negativos, quando o vínculo termina. 

O afeto é “energia mental” que se expressa na afetividade, “com várias nuances e 

qualidades”, positivas e negativas, ou seja, se expressa em atitudes/condutas amorosas ou 

agressivas, em aproximação ou distanciamento, em cuidado ou descaso, em prazer ou 

desprazer, em alegria ou tristeza. São várias as combinações de afeto, que podem originar ou 

terminar uma família, o que causa dificuldade na sua objetivação.285 

No enfoque da psicologia, o ser humano cria vínculos afetivos ao coexistir com o 

outro, dentro dos variados papeis sociais que desempenha, seja na família, na escola, no 

trabalho, com os amigos. Os vínculos que a pessoa estabelece no decorrer de sua vida, bem 

como a conduta da pessoa estão associados a afetividade, que proporcionam a satisfação de 

necessidades, o seu próprio desenvolvimento e a realização de seus desejos e expectativas.286 

A afetividade conduz a conduta da pessoa, a direciona e a motiva no seu papel social. 

Na família, a afetividade cria vínculos e deveres com o outro, seja parceiro, seja filho 

(consanguíneo ou adotivo) ou parente. Este estabelecimento de vinculo pressupõe a 

“intersubjetividade, a interpsique, a troca de conteúdos conscientes e inconscientes, tais como 

emoções, fantasias, imagens, sensações, pensamentos, sentimentos, intuições, estados 

emocionais” por meio da linguagem verbal e não-verbal.287 

Amor e afetividade são diferentes, porém usualmente confundidos. O que se critica é 

a utilização do afeto como elemento estruturador família, visto a impossibilidade de se 

ordenar que alguém demonstre amor, ou seja, o dever de amar. Mas, é necessário entender que 

afeto no sentido de amor é diferente de afetividade, pois esta depende de condições reais para 

sua efetivação, “condições para o desenvolvimento de sentimento que: contribuam para a 

manutenção do amor, atendam à finalidade da família e a formação de indivíduos 

saudáveis”288. 

Os vínculos que o ser humano constrói em sua via têm como “matéria prima” o 

afeto, sendo a convivência entre as pessoas que permite que o afeto saia do “plano da 
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subjetividade individual para construir a intersubjetividade”, ou seja, se torne ação, 

afetividade. E essa convivência acolhe o direito à integridade física e psíquica, e permite a 

“responsabilidade e a operacionalização do afeto”.289 

A ligação entre os membros de uma família ocorre de várias formas e níveis, tanto 

subjetivos quanto objetivo, a nível psicológico, social, econômico e jurídico. A afetividade 

ficou esquecida, foi ignorada no mundo jurídico por muitos anos, em decorrência do 

racionalismo e do positivismo, da separação de razão e sentimento, entre questões materiais e 

afetivas. Hoje em dia o ser humano forma família com o objetivo de atender tanto às 

necessidades afetivas quanto materiais. Tanto o homem quanto a mulher lidam todos os dias 

com afeições e questões materiais no seio familiar, mas não na forma cartesiana, pois o 

homem não é só a razão, objetividade, aquele que pensa no patrimônio, enquanto a mulher 

seria apenas pura emoção, subjetividade.290 

A afetividade é “receptáculo de reciprocidade de sentimentos e responsabilidades”291, 

um dos elementos estruturantes da família, uma vez que a sociedade não mais admite uma 

família cujo vinculo principal seja meramente consanguíneo e patrimonial, mas sim uma 

família em que os vínculos de afetividade e solidariedade sejam preponderantes, inclusive 

permitindo novos arranjos familiares. 

Vale pontuar que o termo emoção é usualmente utilizado no senso comum para 

descrever uma “série de experiências, como afeto, humor, temperamento e sentimento, o que 

o torna um conceito vago”. O sentimento é uma experiência “fundamentalmente privada, 

envolvendo os pensamentos e sensações somáticas, enquanto a emoção seria a manifestação 

do sentimento passível de observação pelos demais”. As emoções são passageiras, são 

impulsos, são respostas desencadeadas por “estímulos internos ou externos que parecem não 

estar sob o total controle consciente do indivíduo”.292 

O afeto abarca tanto emoções, quanto sentimentos, humores e temperamentos, sendo 

que os três últimos possuem em comum a “persistência no tempo e sua relação com aspectos 

cognitivos”. O sentimento faz perdurar o afeto, pois é a interpretação subjetiva da situação 

que proporciona uma avaliação cognitiva da pessoa em relação a experiência vivida. Já o 

humor varia de acordo com o evento, podendo perdurar por longo período, e o temperamento 
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é a manifestação do estado afetivo individual, sendo duradouro.293 

O afeto apresenta quatro funções na vida do ser humano: “(a) sobrevivência da 

espécie; (b) construção histórica; (c) aprendizagem e ajustamento social; (d) expressão da 

subjetividade e da individualidade”; sendo importante destacar que “é no processo de 

socialização, cujo principal objetivo é o de inserir a pessoa em uma determinada cultura, que 

se aprende em que contextos alguns estados afetivos devem ser expressos ou inibidos”.294 

Apesar da emoção estar na origem de todo juízo normativo, e este se fundar sobre 

emoções que são provocadas pelos acontecimentos da vida humana em sociedade, a 

perspectiva aqui adotada não é da emoção, do amor ou do afeto como energia psíquica, mas 

da afetividade, afeição ou afeto como conduta humana em relação ao outro, que não tem 

característica sexual, mas que cria vínculos na coexistência diária familiar que também 

envolvem afetos (emoções, sentimentos, humores e temperamentos) e amor (éros, philía, 

agápe).  

No meio jurídico há uma grande dificuldade na compreensão do real significado da 

afetividade, da sua dimensão, em virtude do incipiente estudo sobre afetividade na filosofia e 

psicologia. A má compreensão da dimensão jurídica da afetividade leva ao uso indevido de 

seu real sentido, questionando-se a sua presença/objetividade/validade no âmbito das relações 

familiares. 

Antonio Jorge Pereira Junior295 entende que afeto não é elemento central das relações 

familiares no âmbito jurídico, mas sim o amor. Inclusive, ele lembra que o fato jurídico “é 

todo evento que produz efeitos jurídicos”, sendo um de seus efeitos o estabelecimento de uma 

relação jurídica que vincula as pessoas, fazendo-as titulares de direitos e de obrigações. 

Assim, o casamento, a união estável, o parentesco, a filiação seriam fatos jurídicos familiares, 

pois são “núcleos criadores e reprodutores da sociedade” alicerçados no amor. Os afetos 

apenas fariam parte da “fenomenologia da relação jurídica familiar”, não sendo “elementos de 

existência ou validade jurídica dos fatos jusfamiliares”, pois são instáveis.  

Todavia, tanto o amor quanto o afeto são instáveis no sentido de poder adquirir várias 

formas. Há diferentes dimensões do amor que permeiam distintos momentos da vida humana, 

não podendo o amor ser elemento jurídico de constituição da família, pela impossibilidade de 

se obrigar alguém a amar. Por sua vez, a afetividade é exteriorização do amor e dos afetos, é 
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ato/conduta que vincula alguém, que liga alguém a outra pessoa ou a algo, é valor jurídico que 

agrega ao fato jurídico familiar uma nova roupagem, uma nova direção, não mais fincada no 

patriarcalismo, na transpessoalidade e na hierarquia.  

Marco Túlio de Carvalho Rocha296 entende que o afeto “não é um dado da realidade 

capaz de identificar a família”, pois há realidades afetivas que não se incluem no conceito de 

família, como a amizade e o namoro. Para ele não se pode aplicar diretamente direitos 

subjetivos previstos em lei para as famílias já tipificadas a novos modelos familiares ainda 

não tipificados, com base na afetividade, na dignidade de pessoa humana e na igualdade.  

Nessa visão o afeto é fenômeno meramente psíquico, ora positivo ora negativo, 

sendo “apenas um elemento (um dos mais importantes) para a construção constitucionalmente 

adequada” do conceito de família, que é de cunho sociológico. Ademais, alega Rocha, a 

“ordem jurídica sobre a família e sua proteção não estão atreladas necessariamente aos 

fenômenos psíquicos, notadamente à existência de afeto”. E, ainda elenca a coabitação, a 

estabilidade, o vínculo cultural, afetivo, genético, econômico, jurídico e o intuito de constituir 

família como elementos caracterizadores da família, os quais não precisam estar todos 

presentes para que seja identificada uma família.297  

Ora, a coabitação não é elemento que possa identificar uma família, até porque a 

união estável, forma de família constitucionalmente reconhecida, não exige a coabitação 

como elemento, como é o caso do casamento. O indicado elemento do vínculo genético ou 

biológico também não serve para identificar uma família, pois há famílias monoparentais 

formadas por meio da adoção, há famílias anaparentais, dentro outras, não sendo possível 

exigir tal vínculo para reconhece-las, bem como o elemento do vínculo econômico e jurídico. 

Dos elementos apontados por Rocha, o intuito de constituir família, a estabilidade, o 

vínculo cultural (construído ao longo da história e da relação familiar) e afetivo é que são 

capazes, junto com a solidariedade e o eudemonismo de cunhar um novo conceito de família 

aberto, consagrado na Constituição. 

Ora, uma família surge quando uma pessoa decide viver com outra, porque acredita 

amar o outro, seja o outro um adulto (amor éros) ou uma criança (amor philía); e a forma de 

se ligar ao outro de modo público/ostensivo e estável será por meio das normas 

constitucionais e infraconstitucionais que regulam o casamento ou a união estável ou a 

comunidade monoparental, cujo valor jurídico é a afetividade. A família pós-moderna é livre 

                                                 
296 ROCHA, Marco Túlio de Carvalho. O conceito de família e suas implicações jurídicas. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009, p. 61-62. 
297 Ibidem, p. 63-64. 



97 
 

para iniciar uma convivência fundada no dever de proporcionar um ambiente que oportunize a 

pratica da afetividade, seja na comunhão de vida, seja no cuidado, no compartilhamento de 

afetos. É o afeto um dos elementos caracterizadores da família, e não o único. 

A afetividade é fato da vida social e valor que contamina o fato jurídico familiar, 

tanto no aspecto positivo (como o carinho) como no aspecto negativo (conflitos), por ser a 

afetividade a “possibilidade da realização da ternura na vida de cada um dos membros de uma 

família e em cada relação familiar que os envolva (de conjugalidade ou de parentalidade)”.298  

A afetividade é valor jurídico, mas será princípio? Humberto Ávila299 afirma que a 

norma é o sentido constituído a partir da interpretação do texto, sendo assim resultado da 

interpretação. Para ele existem casos em que haverá norma sem texto, como o princípio da 

segurança jurídica que não está previsto em nenhum dispositivo legal, e casos de texto sem 

norma, não havendo uma “correspondência biunívoca entre dispositivo e norma”.  

Os princípios “não apenas explicitam valor, mas, indiretamente estabelecem espécies 

precisas de comportamento”300, são “normas finalísticas que exigem a delimitação de um 

estado ideal de coisas a ser buscado por meio de comportamentos necessários à sua 

realização”301. 

Os princípios podem exercer funções diferente, podem se situar em níveis diferentes, 

se subordinando a outros princípios, podem ter eficácia diferentes, seja interna (quando 

importantes para a compreensão do sentido das regras) ou externa (quando atuam sobre a 

compreensão dos próprios fatos e provas).302 

Os princípios são “normas que atribuem fundamento a outras normas”, pois são 

estados ideais, indicam fins a serem promovidos, porém não preveem o meio, sendo altamente 

indeterminados, não enumeram fatos nem possuem consequências previamente 

estabelecidas.303  

A partir dessas considerações é possível afirmar que a afetividade é princípio jurídico 

que “não se confunde com o afeto, como fato psicológico, ou anímico, porquanto pode ser 

presumida quanto este faltar na realidade das relações”. O direito opera selecionando os fatos 
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da vida, e a afetividade que abrange sentimentos não é apreensível pelo direito. A afetividade 

como fato da vida é dever jurídico, pois “é dever imposto aos pais em relação aos filhos” e 

vice-versa, mesmo que haja falta de amor (phília), somente não incidindo com o fim do poder 

familiar ou com a morte. A afetividade é real entre os casais heteroafetivos ou homoafetivos 

ou poliafetivos incide enquanto há convivência, se desdobrando na intimidade comum, na 

vida privada do casal, havendo ou não amor (éros).304  

O princípio da afetividade está implícito na Constituição, tendo como fundamentos 

constitutivos305: a) a convivência familiar assegurada à criança e ao adolescente (art. 227); b) 

a igualdade entre filhos, biológicos ou não (art. 227, §6º); c) na adoção, como escolha afetiva 

(art. 227, §§ 5º e 6º); d) a comunidade monoparental, formada por um dos pais e seus filhos, 

biológicos ou não (art. 226, §4º). A afetividade também é princípio descrito na Declaração 

Universal dos Direitos da Criança306. 

Interessante notar que no direito internacional não há definição do conceito de 

família, mas há o reconhecimento de que há diversas formas de família no mundo. Inclusive a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem em seu artigo 16.3 dispõe que “a família é o 

elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado”, e 

existem alguns instrumentos internacionais que consagram princípios como a proteção da 

família, a igualdade e não discriminação e a autonomia familiar.307 

A família é o lugar onde se desenvolve a vida da pessoa. Ela não pode ser 

identificada apenas por sua função de procriação ou sua diversidade sexual, mas com certeza 

pode ser identificada pelo elemento da afeição. Por isso é possível compreender o Direito das 

Família na perspectiva das relações de afetivas, dos vínculos que se desenvolvem entre as 

pessoas que compartilham do mesmo núcleo familiar.308 

No sistema romano-germânico a indeterminação de conceitos caracteriza a legislação 
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que regula as relações familiares, o que permite tanto uma “maior adequação ao caso 

concreto” quanto uma “maior resistência às mudanças produzidas ao longo dos anos”. No 

Brasil, até a Constituição Federal de 1988 o Direito das Famílias era monista, fundado no 

matrimonio como única forma de formar família. Após 1988 o direito das famílias passou a 

ser pluralista, admitindo diferentes formas de família, dentro dos limites traçados pela 

sociedade.309  

O legislador pátrio não define o que é família, apenas regula direitos e deveres. O 

afeto como fato psíquico, ligado a intimidade, não interessa ao direito; mas a sua 

exteriorização é acessível ao direito. O mesmo ocorre com a vontade das partes quando da 

formação do negócio jurídico, ou da configuração do dano moral. A questão é saber se: é 

possível dar um tratamento jurídico a afetividade na vida familiar? Seria possível fixar efeitos 

jurídicos para a ausência de afetividade? Como contemplar a afetividade no Direito das 

Famílias sem resvalar no autoritarismo, na escolha de um padrão de afetividade, de expressão 

de amor e afeto?310 

Nesse sentido, cabe pontuar que se existem direitos definidos em normas, cujo valor 

é a afetividade. E, para as pessoas que convivem em família, também devem existir deveres. 

Lembrando que a palavra dever vem do latim debere que é derivado de habere sendo 

entendido como ter que, cujo uso comum se traduz em “estar obrigado a algo, pela lei divina, 

natural ou positiva”. Porém, a ideia do dever na esfera jurídica somente teve início com o 

advento da modernidade.311  

Observa-se ainda, que na sociedade ocidental o tema dos deveres ficou relativamente 

esquecido, em virtude das lutas que atingiram diretamente vários direitos do homem, ao ponto 

de anular direitos fundamentais, o que forçou o homem a lutar por seus direitos, deixando em 

segundo plano os deveres.312 

Ora, em relação a deveres, pode-se verificar que tanto os filhos “precisam ser 

nutridos do afeto dos seus pais”313, pois a privação do amor/afeição pode acarretar danos 

psíquicos que comprometem a vida dos filhos, afetando seu desenvolvimento e a formação de 

                                                 
309 PINHEIRO, Jorge Duarte. Afecto e justiça do caso concreto no direito da família: “utopia ao alcance, poesia 
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11 mar. 2014. 
312 Ibidem. 
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sua personalidade; quanto os pais já idosos precisam do amor/afeição de seus filhos adultos e 

capazes, o que hoje é chamado de abandono afetivo inverso. Em ambos os casos o abandono, 

a omissão, a rejeição, o não cumprimento de deveres, produzem efeitos nefastos na vida da 

pessoa. 

A falta de afeição pode constituir dano moral, na medida que a lesão alcance aos 

direitos de personalidade e a dignidade da pessoa humana, trazendo sofrimento, aflição, 

desequilíbrio à pessoa, pois a “existência do homem está na dimensão de seus vínculos e de 

seus afetos, sendo a afeição valor preponderante da dignidade humana”. Afinal, não há 

nenhuma proibição no Direito das Famílias do uso do regime geral de responsabilidade civil 

previsto no Código Civil.314 

Desta forma, verifica-se que existem no direito pátrio normas que regulam as 

relações familiares integrando tais fatos sociais ao valor da afeição/afetividade, o qual 

caracteriza a família, diferenciando-a de outras instituições, contratos, associações. Havendo 

também o dever de exteriorizar a afeição, a fim de proporcionar o pleno desenvolvimento da 

pessoa, uma vez que a falta de afeição acarreta inúmeros sofrimentos e dores que podem 

repercutir negativamente no equilíbrio da pessoa. 

E como se prova a afeição, a afetividade? Pelos cuidados e atenção com o outro, pelo 

estabelecimento de vinculo, pela forma de tratar, pelo apoio material, moral e espiritual não 

somente no plano intimo mas também no plano social.  

O pequeno gesto de carregar o filho no colo, de brincar com o filho, de olhar com 

ternura o outro, de abraçar, de beijar, de ouvir, de falar com doçura ou com firmeza, de cuidar 

do outro, de se interessar pelas dificuldades e temores do outro, de incentivar e encorajar, de 

se dar ao outro, tudo isso é afeição, é ligação que provem do amor, um direito de cada ser 

humano, em especial da criança em franco estado de desenvolvimento. Ninguém vive feliz 

sem si sentir amado, sem estar ligado afetivamente a alguém, e, quando essa afeição 

caracteriza uma família, ela também passa a ser um dever.  

A afetividade é o fundamento da solidariedade familiar. E, mesmo havendo a 

dissolução da família, a solidariedade permanece, em especial com relação a alimentos, ao 

cuidado e demais necessidades daqueles que, com a ruptura do vínculo, passam a ficar com 

dificuldades de manter o mínimo esperado de proteção e promoção da sua dignidade. 
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4.2  FRATERNIDADE E SOLIDARIEDADE 

 

Os Direitos Humanos foram reconhecidos ao longo da história da humanidade, a 

partir dos séculos XVIII e XIX, mas em especial na era moderna, no século XX, no processo 

de luta pela cidadania, liberdade e igualdade. Contudo, o processo de internacionalização dos 

direitos humanos teve seu início com a elaboração da Declaração Universal de 1948, na qual 

o ser humano passa a ser sujeito de direito, digno de proteção, sendo considerado cidadão 

toda pessoa que vive sob o manto da soberania de um Estado. 

A história dos direitos humanos começa na Antiguidade Clássica (do século VIII a V 

a.C.) com a criação em Atenas das primeiras instituições democráticas e a fundação da 

República Romana. Entretanto, naquela época as palavras homem e cidadão recebiam 

significados diversos, sendo cidadão o habitante da cidade, que “teria um plus em relação 

àquele, consistente na titularidade de direitos na ordem política, na participação da vida da 

sociedade e na detenção de riqueza” 315, formando uma classe mais favorecida que os demais 

homens ou indivíduos.  

Anos depois, a doutrina cristã inicia um processo de efetivação dos direitos humanos 

quando introduz na sociedade a ideia de liberdade na igualdade, ao considerar que todos os 

seres humanos, “só por o serem e sem acepção de condições, são considerados pessoas 

dotadas de um eminente valor”316. É no cristianismo que a ideia de fraternidade tem sua 

origem, se fundando na comunhão de bens das primeiras comunidades cristãs, devido ao 

entendimento de que todos são irmãos de um mesmo pai: Deus.317  

Já na Idade Média ocorre um enfraquecimento do poder político com a instauração 

do feudalismo, contudo ainda há o reconhecimento de direitos dos indivíduos pertencentes a 

determinados grupos sociais. Posteriormente, ocorre uma reconstrução da unidade política 

com a organização do Estado absolutista, com tendência a aniquilação do direito individual, 

uma vez que todos os homens ficam sujeitos à soberania do rei, a qual não conhecia limites. 

E, por causa dos abusos perpetrados pelo rei surgiram as primeiras manifestações de luta 

social, sendo a principal delas a Magna Carta em 1215.318 
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318 BOTELHO, Tatiana. Direitos humanos sob a ótica da responsabilidade internacional (1215-2004). In: 
Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Nº 6 - Junho de 2005, p. 609. 



102 
 

No final do século XVIII havia proteção aos direitos dos homens de forma restrita 

em algumas legislações internas, como nas declarações de direito francesa de 1789 e 

americana de 1776, que consagraram a ótica liberal, reduzindo os direitos humanos à 

liberdade, segurança e propriedade. Era uma reação aos excessos do absolutismo, na tentativa 

“de limitar e controlar a atuação do Estado, que deveria se pautar na legalidade e respeitar os 

direitos fundamentais”319. Foi na Revolução Francesa que se proclamou a liberdade, a 

igualdade e a fraternidade como princípios universais. 

Após a 1ª Guerra Mundial (1914-1918) cresce o movimento social e da cidadania. O 

Estado passa a ser visto como agente de processos transformadores, e o direito à abstenção do 

Estado se converte em direito à atuação estatal, com a emergência dos direitos à prestação 

social, como pode ser verificado na Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado 

da URSS, de 1918 e as Constituições Mexicana de 1917 e de Weimar, de 1919.320 

Segundo Flavia Piovesan321, os precedentes de internacionalização dos direitos 

humanos são: a) o Direito Humanitário ou Direito Internacional de Guerra, aquele que se 

aplica na hipótese de guerra, limitando a atuação do Estado e assegurando a observância de 

direitos fundamentais a militares fora de combate (prisioneiros, doentes) e à população civil; 

b) a Liga das Nações que foi criada após a 1ª Guerra Mundial, tendo por “finalidade promover 

a cooperação, paz e segurança internacional, condenando agressões externas contra a 

integridade territorial e a independência política dos seus membros”; e c) a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) que também foi criada após a 1ª Guerra Mundial e tinha por 

fim “promover padrões internacionais de condições de trabalho e bem-estar”.  

Estes institutos tanto asseguraram parâmetros globais mínimos para as condições de 

trabalho mundial, como fixaram como objetivos internacionais à manutenção da paz e 

segurança internacional, e, protegeram direitos fundamentais em situações de conflitos 

armados. Eles rompem com a antiga concepção de soberania nacional absoluta, que 

considerava como únicos sujeitos de direito internacional público os Estados (responsável por 

proteger e amparar os direitos fundamentais de todos os cidadãos), passando a admitir 

intervenções no plano nacional em prol da proteção dos direitos humanos. O indivíduo passa 

a ser sujeito e não objeto do Direito Internacional.322 

Com a 2ª Guerra Mundial (1939-1945) ocorreu primeiro uma ruptura com os direitos 
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humanos e posteriormente, no pós-guerra, a reconstrução desses direitos e a consolidação do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, como resposta as atrocidades e aos horrores do 

nazismo, pois com o totalitarismo houve a negação do valor da pessoa humana como valor 

fonte do direito, emergindo “a necessidade de reconstruir os direitos humanos como 

referencial e paradigma ético que aproxime o direito da moral”323.  

O Tribunal de Nuremberg de 1945-1946 “significou um poderoso impulso ao 

momento de internacionalização dos direitos humanos”324, ao julgar os crimes cometidos ao 

longo do nazismo, aplicando o costume internacional, que tem eficácia erga omnes, para a 

condenação criminal dos envolvidos na prática de crimes de guerra, contra a paz e contra a 

humanidade. Ele consolidou a ideia da necessária limitação da soberania nacional e 

reconheceu que os indivíduos têm direitos protegidos pelo direito internacional. 

Nesse cenário a ideia de proteção dos direitos humanos se revela tema de interesse 

internacional, que pressupõe a delimitação da soberania estatal. Um fator que contribuiu para 

o fortalecimento da internacionalização do Direito Internacional dos Direitos Humanos foi a 

Carta das Nações Unidas de 1945, bem como o surgimento da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e de suas agências especializadas que instauram um novo modelo de condutas 

nas relações internacionais, com objetivos como a manutenção da paz e segurança 

internacionais, o desenvolvimento de relações amistosas entre os Estados, a adoção da 

cooperação internacional no plano econômico, social e cultural.  

Embora tal Carta não tenha definido objetivamente o sentido dos direitos humanos, 

provocou nos Estados-partes o reconhecimento de que a proteção e a promoção dos direitos 

humanos deixaram de ser questão de exclusivo interesse interno, mas pauta que interessa a 

toda a comunidade internacional. 

Em 1948 foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), por 

unanimidade e sem reserva, cujo objetivo era delinear uma ordem pública mundial fundada no 

respeito à dignidade da pessoa humana, consagrando valores básicos universais, como a 

fraternidade, conforme disposto no Artigo I: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às 

outras com espírito de fraternidade”325. Essa noção de fraternidade, foi primeiramente 

disposta na Declaração Francesa de 1789, mas perdeu o vigor ao longo dos anos, voltando na 

                                                 
323 PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Saraiva, 2012, 
p. 184. 
324 Ibidem, p. 186. 
325 A DUDH completa está disponível no site <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_ 
universal.htm> 



104 
 

DUDH a integrar os valores relativos aos direitos fundamentais do homem. 

A DUDH introduz a universalidade (condição de pessoa humana há de ser o requisito 

único para a titularidade de direitos) e indivisibilidade dos direitos humanos, o que possibilita 

que os direitos civis e políticos sejam somados aos direitos sociais, econômicos e culturais, 

catalogando tais direitos e combinando o valor da liberdade com o da igualdade. Mas, sem 

deixar de lado a fraternidade, pois no Artigo 29.1 da DUDH pode ser encontrado um dos 

efeitos da fraternidade, qual seja: “Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que 

o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade”. 

A fraternidade se diferencia da solidariedade, pois a primeira “tem por expressão a 

dignidade da pessoa humana e considera que todos os homens são iguais, assegurando-lhes os 

mesmos direitos, sejam eles políticos, sociais ou mesmo os individuais”326. A solidariedade, 

por sua vez, apesar de não ser um conceito uníssono, pode ser definida no direito como sendo 

“compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas pelas outras e cada uma delas por 

todas”327, estando ligada ao conceito de responsabilidade coletiva. Fraternidade e 

solidariedade se complementam, o primeiro abarca a tolerância e respeito pelo outro, 

enquanto o segundo expressa as várias formas de auxílio que se pode prestar ao 

semelhante328. 

Percorrendo, ainda a DHDU cabe destacar que os direitos humanos fundamentais 

nela previstos constituem um complexo integral, único e indivisível, que contém várias 

dimensões/gerações de direito, tanto os direitos à liberdade da primeira dimensão/geração 

(direitos civis e políticos), quanto os direitos à igualdade da segunda geração (direitos sociais, 

econômicos e culturais), além dos direitos de solidariedade, relacionado aos direitos da 

terceira geração.  

São elaborados dois Pactos em 1966, um para os direitos civis e políticos e outro 

para os direitos econômicos, sociais e culturais; uma vez que as nações ocidentais alegavam 

que a implementação dos direitos civis e políticos poderiam ocorrer de imediato, enquanto 

que dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais só poderiam ser concretizados a 

longo prazo. Ambos só entraram em vigor 10 anos depois, em virtude da exigência de 35 
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ratificações mínimas dos Estados-partes. 

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos enuncia o direito à igualdade; às 

liberdades de locomoção, de associação, de reunião e de expressão; ao julgamento justo e ao 

devido processo legal; à vida; à integridade física e à segurança pessoal; à privacidade; à paz; 

à família; ao casamento. Também institui o Comitê de Direitos Humanos, com a competência 

de monitorar a sua implantação, por meio do recebimento e análise de relatórios periódicos 

dos Estados e da apresentação de comunicações de um Estado em relação a outro.329  

Já o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais enuncia o 

direito ao trabalho; à associação em sindicatos; à greve; à previdência social; à constituição e 

manutenção da família; à proteção especial de crianças e adolescentes contra a exploração 

econômica e no trabalho; à proteção contra a fome; à cooperação internacional; à saúde física 

e mental; à educação; ao respeito à cultura de cada povo e região; ao progresso científico e 

técnico; a alimentação; ao vestuário; a moradia adequada.330 

Ressalta-se que no período da Guerra Fria, entre 1945 a 1991, as denúncias sobre 

violação dos direitos humanos eram escondidas sob o argumento de que tinham por finalidade 

deteriorar a imagem positiva que cada bloco oferecia de si mesmo. O seu fim significou uma 

segunda revolução no Direito Internacional dos Direitos Humanos, consolidando e 

reafirmando os direitos humanos como tema global, apontando para uma relação de 

interdependência entre a democracia, desenvolvimento e direitos humanos; passando a ser 

preocupação legítima da comunidade internacional.331 

E é neste contexto que a Declaração de Viena de 1993 vem estabelecer que todos os 

direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. As 

particularidades nacionais e regionais e bases históricas, culturais e religiosas devem ser 

consideradas, mas é obrigação dos Estados, independentemente de seu sistema político, 

econômico e cultural, promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais.    

A Declaração Universal dos Direitos Humanos provocou uma mudança de 

paradigma mundial ao afirmar que todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos, além de estimular a fraternidade. Seus princípios norteadores serviram de 
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vetor para a criação de diversas convenções, tratados e pactos que promovem a igualdade, a 

não discriminação, o combate ao racismo e a todos os tipos de preconceitos dentre outros. 

A solidariedade como novo paradigma social apoiado na fraternidade vem superar o 

individualismo do mundo antigo, onde o indivíduo era apenas parte do todo social, sendo 

“impensável a idéia de direito subjetivo”. Na pós-modernidade a solidariedade surge para 

equilibrar os espaços privados e públicos.332 

A DUDH trouxe novos paradigmas para o direito interno brasileiro, em especial para 

o Direito Constitucional, ao afirmar internacionalmente o princípio da dignidade da pessoa 

humana e compreender o ser humano na sua especificidade, tanto como homem, quanto como 

mulher, criança, idoso, deficiente. A Constituição Federal de 1988 apresenta a solidariedade 

como princípio social, visto que norteia a organização da sociedade, nos artigos 3º, inciso I333 

e 225334, e possibilita que essa solidariedade alcance o Direito das Famílias, por meio da 

chamada solidariedade familiar.   

Infelizmente as condições sociais e econômicas do indivíduo muitas vezes impedem 

que ele tenha dignidade, pois vive na favela, desempregado, sem acesso à educação e saúde, 

dentre outros. E paradoxalmente, é no seio das famílias que encontramos graves exemplos de 

desrespeito aos direitos dos homens, como a violência contra a mulher, os maus-tratos contra 

a criança, o deficiente e o idoso, a homofobia, o racismo. 

O Direito das Famílias, como ramo especializado do direito civil que trata da relação 

afetiva, dos conflitos e emoções que surgem entre as pessoas na convivência familiar, avança 

a cada dia no Brasil, inspirado nos valores e princípios da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e nos demais instrumentos de proteção geral e especial. 

Na verdade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi uma importante 

ferramenta no combate a toda e qualquer discriminação, na defesa da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana; bem como implicou em mudanças internas no ordenamento 

jurídico brasileiro, que passou a aderir a importantes instrumentos internacionais de direitos 

humanos.  

Neste contexto verifica-se que o Art. 226 da Constituição Federal de 1988 recebeu 
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inspiração tanto do Art. 16.3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o qual prescreve 

que a “família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da 

sociedade e do Estado”; quanto da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, que 

entrou em vigor em 1978, também chamada de Pacto de San Jose da Costa Rica335, o qual 

preceitua no Art. 17, item 1 que a “família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e 

deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado”. 

Inclusive, a atual concepção de igualdade de direitos entre os filhos 

independentemente de sua origem, também incorporada no texto da Constituição brasileira de 

1988, tem por base o item 5, do Art. 17, do Pacto de San Jose da Costa Rica, o qual prescreve 

que a lei “deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nascidos fora do casamento, como 

aos nascidos dentro do casamento”.  

Com relação à mulher, seu papel no seio da família e sua proteção, a Convenção 

sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, aprovada em 1979 

e ratificada pelo Brasil em 1984, modifica um antigo paradigma de subserviência da mulher 

ao marido, esclarecendo em seu preâmbulo que a sua finalidade é “modificar o papel 

tradicional tanto do homem, como da mulher na sociedade e na família”336 a fim de se 

alcançar a igualdade entre eles e eliminar a hierarquia de comando na família, chamado de 

pátrio poder, bem como possibilitando direitos e deveres recíprocos entre homem e mulher, o 

que aponta a presença da solidariedade.   

Tal convenção se “fundamenta na dupla obrigação de eliminar a discriminação e de 

assegurar a igualdade”337 por meio de ações afirmativa. Esta convenção influenciou a 

Constituição Federal de 1988 que estabelece no art. 5º a igualdade entre homens e mulheres, 

bem como no art. 226 a igualdade na chefia familiar, no planejamento familiar e nas funções 

do poder familiar, além do Código Civil de 2002. 

Ressalta-se ainda a Cúpula Mundial da Família de 2004, realizada na China, onde se 

constatou que as “diferenças entre os gêneros permanecem sendo um problema grave. 

Violência doméstica ainda viola os direitos humanos das mulheres e ameaça sua segurança 

pessoal, auto-estima e saúde”. Inclusive a Carta de Sanya destaca a importância de garantir os 

direitos humanos das famílias e de seus membros, especialmente os direitos das mulheres e 

das crianças. 

Com relação à proteção dos direitos da criança e do adolescente, a Convenção 

                                                 
335 PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Saraiva, 2012, 
p. 323-324. 
336 Ibidem, p. 547. 
337 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2013, p.207. 
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Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989, vigente desde 1990, influenciou na 

adoção da doutrina da proteção integral no Brasil, superando a anterior doutrina da situação 

irregular do menor cujo tratamento estava delineado no Código de Menores de 1979. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90, assegurou mecanismos de 

proteção e assistência desde a gestação, infância e adolescência, fundamentada nos princípios 

da prioridade absoluta, do melhor interesse da criança, dentre outros. 

O ECA proporcionou uma nova visão da realidade infantil brasileira, a partir da 

descrição de vários direitos e garantias previstos na convenção, como o direito à vida, à saúde 

com atendimento integral pelo SUS, à educação, ao amor, à convivência familiar e 

comunitária, à profissionalização, à liberdade e lazer. Ademais, considerou a criança e o 

adolescente sujeitos de direito, que devem ser ouvidos sempre que possível, de acordo com o 

seu desenvolvimento, a respeito dos assuntos de seu interesse pessoal. E a solidariedade dos 

pais em relação aos filhos aparece como dever fundamental para que todos esses direitos 

possam ser concretizados. 

Outras convenções internacionais, como a Convenção sobre os Aspectos Civis do 

Sequestro Internacional de Menores de 1980; a Convenção Interamericana sobre conflitos de 

Leis em Matéria de Adoção de Menores de 1984; a Convenção Interamericana sobre 

Restituição Internacional de Menores de 1989; a Convenção sobre a Cooperação Internacional 

e Proteção de Crianças e Adolescentes em Matéria de Adoção Internacional de 1993, 

contribuíram para uma maior proteção dos direitos dessas pessoas em desenvolvimento, 

sempre tendo como pano de fundo a solidariedade. 

No tocante a alimentos entre parentes, fundamentada na solidariedade familiar, o 

Código de Bustamante de 1928 ou Convenção de Direito Internacional Privado dos Estados 

Americanos, aprovado no Brasil por meio do Decreto nº 5.647/29, estabeleceu o direito aos 

alimentos entre parentes na ordem internacional além de determinar o foro privilegiado para o 

alimentando. Esta convenção também dispôs sobre os institutos do matrimônio e do divórcio, 

da paternidade e da filiação, da adoção, ausência, tutela e emancipação dentre outros, 

influenciando várias leis ordinárias no Brasil, como a Lei nº 5.478/1968 (Alimentos) e a Lei 

nº 6.515/1977 (Divórcio).  

O âmbito processual a Convenção Interamericana sobre Obrigação Alimentar de 

1989, estabeleceu regras de competência e meios de cooperação jurídica processual para 

facilitar o cumprimento da obrigação quando o alimentante (devedor) e alimentado (credor) 

possuem domicílios em diferentes países. 

Por sua vez, o Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, 
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Comercial, Trabalhista e Administrativa (Protocolo de Las Leñas) firmado em 1992, o qual o 

Brasil também é signatário, possibilitou a adoção pelos integrantes do MERCOSUL de um 

sistema uniformizado de cumprimento de cartas rogatórias, reduzindo os desgastes no 

cumprimento de ordens judiciais entre eles. 

Com relação à reprodução no seio familiar, a IV Conferência sobre a Mulher, 

realizada em Pequim em 1995, definiu os direitos sexuais em relação aos direitos 

reprodutivos, como um conjunto de direitos básicos relacionados com o livre exercício da 

sexualidade. E a Conferencia Internacional da ONU sobre População e Desenvolvimento, 

realizada no Cairo em 1994, na sua plataforma de ação explicita o dever dos Estados-

Membros de assegurar a eliminação de discriminação que pessoas com deficiência possam 

enfrentar em relação a direitos de reprodução, à formação de um lar e de uma família. Mais 

uma vez a solidariedade social surge sob a forma de solidariedade familiar, permitindo a 

concretização da cidadania dessas pessoas.  

Cabe ainda destacar que na Constituição Federal de 1988 estão dispostas muitas das 

importantes inovações jurídicas internacionais com relação aos direitos da mulher, da criança, 

da família. E, muitos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos já foram 

incorporados no ordenamento pátrio, expandindo o universo de direitos e proporcionando 

uma conjugação dos sistemas nacional e internacional de proteção da pessoa humana, tendo a 

realização da solidariedade social como norte. 

Ora, a Constituição Federal de 1988 determinou ao Estado e a todos os que vivem no 

território nacional o encargo de construir uma sociedade solidária, por meio da distribuição da 

justiça social, uma vez que o “princípio cardeal do ordenamento é a dignidade da pessoa 

humana, que se busca atingir através de uma medida de ponderação que oscila entre dois 

valores”: a liberdade e a solidariedade.338  

A realização dessa solidariedade social é possível com a mobilização do Poder 

Público e da sociedade civil. A solidariedade é um fato social que agrega forças de todos, do 

Estado e do indivíduo que está inserido na sociedade, coexistindo com outros indivíduos. E, a 

CF/88 ao se referir a sociedade solidária inclui a família, que é a base da sociedade (de acordo 

com o artigo 226), a qual é composta por adultos, crianças, adolescentes e idosos. A 

solidariedade é princípio que norteia também a elaboração de legislação e políticas públicas 

voltadas à família, bem como a interpretação e aplicação do direito.339 

                                                 
338 MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da solidariedade. Disponível em: <idcivil.com.br/pdf/ 
biblioteca9.prf>. Acesso em: 04 mar. 2014. 
339 PEREIRA, Caio Mário da Silva Pereira. Instituições de Direito Civil. Volume V. Direito das famílias. Rio 
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A solidariedade social repercute nas relações familiares, sendo a família o ambiente 

no qual as pessoas podem se desenvolves em todos os aspectos, físicos, psicológicos, morais, 

religiosos. Tanto a solidariedade, quando a igualdade substancial são valores precípuos do 

ordenamento pátrio, sendo que na família a solidariedade é traduzida como respeito e 

consideração mútuos entre as pessoas que formam a estrutura familiar.340 

O “princípio jurídico da solidariedade resulta da superação do individualismo 

jurídico”, sendo a superação do predomínio dos interesses individuais (direitos individuais) 

que durante séculos marcaram a sociedade, com a incorporação dos direitos sociais a partir da 

evolução do direito humanos. A solidariedade é o “elemento conformador dos direitos 

subjetivos”. Está previsto no art. 3º, inciso I da CF/88, sendo também revelado no capítulo 

destinado à família quando dispõe sobre o dever imposto à sociedade, Estado e à família de 

proteger o grupo familiar, a criança e o adolescente, bem como os idosos.341 

Antes da Constituição Federal de 1988 a solidariedade era dever moral. No direito 

privado seu conceito está vinculado como espécie de obrigação342. Hoje é princípio jurídico, 

que na seara familiar deve ser entendido como solidariedade recíproca entre cônjuges e 

companheiros e como solidariedade em relação aos filhos, pais e parentes. A solidariedade 

também é princípio descrito na Declaração Universal dos Direitos da Criança343, e no artigo 4º 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.344 

A solidariedade é também dever jurídico de toda a sociedade, dos indivíduos, da 

família, do Estado. Dever em relação à preservação do meio ambiente, de proteção do idoso, 

da criança e do adolescente. Na família a solidariedade passa a ser chamada de solidariedade 

familiar, a qual deriva da convivência e da afetividade. 

No Código Civil de 2002 há regras relativa aos relacionamentos familiares 

                                                                                                                                                         
de Janeiro: Editora Forense, 2010, p. 54-55.  
340 MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da solidariedade. Disponível em: <idcivil.com.br/pdf/ 
biblioteca9.prf>. Acesso em: 04 mar. 2014. 
341 LÔBO, Paulo. A nova principiologia do direito das famílias e suas repercussões. In: HIRONAKA, Giselda 
Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernandes (Org.). Direito das famílias e das 
Sucessões: temas atuais. São Paulo: Método, 2009, p. 6.  
342 LÔBO, PAULO. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 41. 
343 Princípio X – “Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre 
os povos. A criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a discriminação racial, religiosa, 
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Acesso em: 13 mar. 2014. 
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comunitária.” BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente. Vade Mecum Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2013, 
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impregnadas pelo princípio da solidariedade familiar, como a comunhão plena de vida no 

casamento (art. 1.513), o poder familiar dos pais em relação aos filhos menores (art. 1630), a 

colaboração dos consortes na direção familiar (art. 1.567), a mútua assistência entre cônjuges 

(art. 1.566) e entre companheiros (art. 1.724), o dever de prestar alimentos entre parentes, 

cônjuges e companheiros (art. 1.694), são deveres que surgem da solidariedade familiar.  

A solidariedade familiar é “princípio e oxigênio de todas as relações familiares e 

afetivas”345, visto que é na família que de desenvolvem a cooperação, a mutua assistência, a 

compreensão. Os cônjuges e companheiros compartilham suas vidas, auxiliam-se 

reciprocamente, tanto no aspecto material, quanto moral e espiritual, nos momentos de alegria 

e de dificuldade, como no enfrentamento das enfermidades físicas e psíquicas do outro. 

Mesmo quando ausente a comunhão de vida no casamento ou na união estável, o dever de 

solidariedade familiar continua em relação aos filhos, e em relação ao outro 

cônjuge/companheiro, enquanto este necessitar de auxílio financeiro, por meio da pensão 

alimentícia. 

Os cônjuges e companheiros têm o dever de contribuir com seus rendimentos no 

sustento da família (art. 1.568), o regime patrimonial legal tanto no casamento quanto na 

união estável é o da comunhão parcial de bens, ou seja, durante a convivência familiar a 

cooperação na aquisição de bens não precisa ser provada em juízo, pois ela já é presumida na 

lei (art. 1.640 e 1.725).346 

Insta lembrar que o dever de prestar alimentos (art. 1.694) aos parentes, cônjuges e 

companheiros, são irrenunciáveis (art. 1.707), pois advém do dever de solidariedade familiar, 

podendo, inclusive, ser repassado aos herdeiros do alimentante no limite dos bens por este 

deixado no espólio (art. 1.700). 

Na relação pais e filhos a solidariedade familiar também está presente como dever de 

socorro material e espiritual, nos termos do artigo 227 da CF/88, bem como no múnus público 

do poder familiar, que deve ser exercido em favor dos interesses dos filhos. Os pais é que 

primeiro protegem e promovem a dignidade dos filhos, sendo impensável que tais pessoas, 

em estado de formação física, psíquica, intelectual, fiquem à sua própria sorte, abandonados, 

sem a ajuda dos seus pais, familiares, da sociedade e do Estado.347 

A adoção, prevista no art. 1.618 do CC/2002 e no ECA, também brota do sentimento 

de solidariedade familiar com a criança e o adolescente que não possui, em regra, vinculo 
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consanguíneo com o adotante, mas que precisa de amparo material e psicológico, que o 

adotante doravante se responsabiliza impulsionado pelo vínculo afetivo e pela convivência 

diária.   

Com relação ao adolescente em conflito, pessoa em situação peculiar de 

desenvolvimento, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é uma política 

pública social de implementação do atendimento das medidas socioeducativas previstas no 

ECA (art. 112 e 55), vem permitir a inclusão do adolescente em conflito com a lei no direito à 

dignidade humana, sempre respeitando seus direitos à liberdade, igualdade, solidariedade na 

execução da medida socioeducativa. 

Também no Estatuto do Idoso e o artigo 230 da CF/88 relevam a incidência do 

princípio da solidariedade ao determinar que não cabe apenas ao Estado, mas a família e a 

toda sociedade o dever de amparar as pessoas idosas, observando os seus direitos, acolhendo-

o quando se encontrar em risco social, seja pelo abandono familiar ou porque não tenha 

condições de sobreviver sozinho.  

Quando tal solidariedade com os idosos é familiar, pode-se concluir que inicialmente 

cabe a família, como garantidor, tomar todas as medidas necessárias para retirar o idoso de 

uma situação de risco, sujeitando-se, o membro da família, às sanções penais e civis cabíveis. 

Aos demais membros da sociedade, cabem a obrigação de comunicação às autoridades. 

Todavia, há também regras que contrariam o princípio da solidariedade familiar, 

como o art. 1.611 que impede que o filho reconhecido por apenas um genitor possa residir no 

novo lar conjugal de seu genitor sem o consentimento de seu novo consorte, prevalecendo o 

interesse individual do novo consorte em detrimento da solidariedade familiar e do melhor 

interesse da criança.348 

Há também a regra expressa no art. 1.601 do CC/2002 que determina a 

imprescritibilidade do direito do marido de impugnar a paternidade do filho da esposa. 

Ademais, persistem ainda no CC/2002 as causas da separação litigiosa com culpa dos 

cônjuges (arts. 1.572 e 1.573), que afrontam o dever de solidariedade familiar, ao permitir lide 

familiar onde a culpa pelo fim da afetividade é capaz de produzir mais instabilidade e 

desagregação familiar. Afinal, a Emenda Constitucional nº 66/2010 já facilitou a dissolução 

da sociedade conjugal, não sendo mais necessário o estágio da separação judicial ou de dois 

anos de separação de fato, mas passando-se direito para o divórcio direto sem imputação de 

                                                 
348 LÔBO, Paulo. A nova principiologia do direito das famílias e suas repercussões. In: HIRONAKA, Giselda 
Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernandes (Org.). Direito das famílias e das 
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culpa e sem que haja qualquer outra exigência além da existência de casamento.  

A solidariedade familiar é fato social, valor duradouro, norma jurídica com assento 

constitucional e infraconstitucional, que impõe deveres múltiplos entre aqueles que convivem 

no seio familiar e que continua mesmo após a dissolução da família. 

 

 

4.3 PRINCÍPIOS DA AFETIVIDADE E DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR: EM BUSCA 

DO EQUILÍBRIO ENTRE A CONSISTENCIA CONSTITUCIONAL E A ADEQUAÇÃO 

SOCIAL 

 

Partindo do entendimento de que afetividade e a solidariedade familiar são princípios 

que podem e devem ser utilizados pelo interprete para solucionar demandas que envolvem 

relações familiares; e sabendo-se que o juiz parte do texto da norma e dos fatos, para elaborar 

a norma de decisão específica do caso concreto, fornecendo uma resposta jurídica a tais 

demandas; observa-se que tais princípios são diretrizes valorativas que orientam o processo 

construtivo de interpretação que não pode violar a consistência constitucional visando 

alcançar uma adequação social, nem tão pouco pode se dissociar da realidade social em prol 

da manutenção da consistência constitucional.  

Neste ponto, é necessário refletir sobre as espécies de objetos que o sujeito pode 

conhecer, visto que o ato do conhecimento envolve a presença de três elementos: o eu, a 

atividade e o objeto. O eu busca conhecer o objeto, que está na sua vida e que pode assumir 

qualquer forma, por meio da atividade. O objeto, por sua vez, pode ser ínfimo ou enorme, 

pode ser o sentimento, o pensamento, o instinto.349 

Os objetos do conhecimento podem ser divididos em quatro grupos: a) objetos ideais, 

cuja existência está no âmbito das ideias, que não possuem existência no tempo e no espaço, 

não estão em algum lugar, a racionalidade os apreende por meio de dedução, possuindo grau 

elevado de neutralidade ao valor, como o caso do triangulo e da gravitação; b) objetos 

naturais, são na experiência sensível, possuem existência no espaço, havendo ampla 

condições de serem conhecidos por meio da explicação com a utilização do método indutivo, 

possuem neutralidade com relação ao valor, como o caso da pedra e da arvore; c) objetos 

culturais, eles existem no tempo e no espaço, estão na experiência sensível, podendo ser 

conhecidos via compreensão por meio do método indutivo, mas carregado de ponderável 

                                                 
349 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 1977, p. 13-14. 



114 
 

conotação dialética, sendo abertos a valoração, pois são um sentido que o homem agrega aos 

objetos naturais, a modificação da natureza, como a estátua e a casa; d) objetos metafísicos, 

não estão na experiência sensível, sendo possível intuir sua existência por meios racionais, 

abstratos e baseados na dialética, são axiológicos, como a alma imortal e a liberdade de 

querer.350 

A norma jurídica é objeto cultural, pois é uma alteração que o ser humano em relação 

a sua própria conduta, limitando a sua liberdade de ir e vir ou seu feixe de escolha, 

modificando sua natureza, dando um novo sentido. “O Direito, seja como norma, seja como 

ciência, seja, ainda como relação, é objeto cultural, pois o sentido está presente em todas as 

dimensões”.351  

A norma jurídica exprime um “conteúdo multiplamente cultural, porquanto são 

valores inspirando o disciplinamento da conduta, este que se efetiva por meio da linguagem”. 

Tanto norma quanto o seu conteúdo são objetos culturais, mas o primeiro é objeto cultural 

essencialmente formal, enquanto o segundo é objeto cultural complexo constituído por: a) 

elemento axiológico (o valor nele contido); b) que visa disciplinar a conduta. A norma jurídica 

é conteúdo sob o arcabouço linguístico do texto (forma).352 

O homem vive, age, faz escolhas, decide. Ao decidir faz opção por uma conduta, faz 

uso de sua liberdade escolhendo, preferindo algo. E escolher é valorar, pois o valor não é 

objeto da escolha, mas propicia a escolha. Assim, o valor é o fator da conduta. Como não 

existe homem sem conduta e a conduta é axiológica, conclui-se que o homem é “um ser 

axiológico”. Todavia, valor não se confunde com bem, pois o valor é que faz o homem 

identificar algo como bem, o bem decorre do valor. O valor é “ser-geratriz” enquanto o bem é 

“ser-de-utilidade”.353 

Todo valor é bipolar, ou seja, sempre há um desvalor se contrapondo a um valor, 

como o feio ao belo, o egoísmo ao altruísmo; tendo como característica a realizabilidade (é 

apreciado na experiência histórica) e a inexauribilidade. Portanto, os valores representam o 

mundo do dever ser. 354  

Os valores podem ser classificados quanto à amplitude355 em: a) universais, eles 

exercem sua forma de maneira universal, mas não se confunde com o chamado valor 

absoluto; b) sociais, de uma determinada sociedade ou grupo social em um contexto histórico; 
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c) nacionais, relacionados ao conceito de nação; d) populares, relacionados a afirmação do 

povo perante si e perante o Estado; e) particulares, são os individuais. 

Os valores ainda podem ser classificados quando ao tempo, da seguinte forma: a) 

permanentes, os que acompanham a humanidade, mas não são eternos; b) duradouros, os que 

exercem força durante um largo período de tempo; c) efêmeros ou passageiros. Com relação à 

legitimidade, os valores podem ser: a) positivos, aqueles que a sociedade majoritariamente 

concorda que beneficia; b) negativos, os desprovidos de legitimidade, pois experimentam a 

discordância da maioria social.356  

Importante notar que a cultura é “produto historicamente referido a valores, também 

dotados de culturalidade”, portanto é circunstancial, uma vez que variam tanto a 

individualidade quanto o momento, gerando um inúmero feixe de sentidos em função das 

interpretações feitas. Ora, o “sentido tem a ver com a temporalidade da experiência”, sendo a 

herança cultural que “outorga certa estabilidade à interpretação, isto é, à captação do sentido”, 

que também sofre modificações, inovações.357 

Observa-se que a palavra sentido é utiliza tanto numa acepção subjetiva, como 

“potencias do homem e dos outros animais que se destinem a captar de forma imediata ou 

intuitiva os fenômenos do mundo da natureza”; quanto na acepção objetiva, como sendo “o 

significado de uma coisa em si mesma, mas que não se faz nela, porém no espírito do sujeito 

cognoscente”.358 

Como o sentido não se confunde com sentimento ou referência, a interpretação serve 

então para “estabelecer o sentido, que é sempre parcial e fragmentário”, sendo a avaliação 

importante para “determinar o valor hierárquico dos sentidos”. Lembrando que a vida “é um 

contínuo processo de ajustamento das relações internas às relações externas”, e esta última 

segue um curso que é dado pelo sujeito cognoscente.359 

A cultura não é realização de valor, “mas o dado que tem a significação, o sentido de 

realizar valores”, sendo que a “atitude que se refere a valores é a atitude metodológica das 

ciências da cultura”.360 

Nesse contexto, Gustav Rabruch afirma que o “direito só pode ser compreendido no 

âmbito da atitude referida ao valor. O direito é uma manifestação cultural, isto é, um fato 
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relacionado a um valor”361. E Juarez Freitas362 esclarece que o sistema jurídico é uma 

rede axiológica e hierarquizada topicamente de princípios fundamentais, de normas 

estritas (ou regras) e de valores jurídicos cuja função é a de, evitando ou superando 

antinomias em sentido amplo, dar cumprimento aos objetivos justificadores do 

Estado Democrático, assim como se encontram consubstanciados, expressa ou 

implicitamente, na Constituição  

 

Nesse pensamento, as antinomias jurídicas são “incompatibilidades possíveis ou 

instauradas entre regras, valores ou princípios jurídicos” presentes no sistema jurídico que 

precisam ser vencidas para a “preservação da unidade e da coerência do sistema positivo e 

para que se alcance a máxima efetividade da pluralista teleologia constitucional”.363   

Miguel Reale assevera que o direito é a “ordenação heterônoma, coercível e bilateral 

atributiva das relações de convivência, segunda uma integração normativa de fatos segundo 

valores”364. Nessa concepção, o direito é heterônomo, posto por terceiros, independente do 

querer dos sujeitos da relação de fato, concreta. Ele é coercível, na medida que precisa 

garantir seu cumprimento obrigatório. Possui dimensão normativa relacionada ao direito 

como ordenamento jurídico e a ciência jurídica; bem como dimensão fática que relaciona o 

direito como “fato, ou em sua efetividade social e histórica”; e dimensão axiológica onde o 

direito é a concretização da ideia de justiça. 365 

Nesse pensamento, sempre que ocorre um fenômeno jurídico, haverá a presença 

dessas três dimensões ou elementos: fato, valor e norma. O fato pode ser econômico, social, 

técnico etc. O valor confere significação ao fato, “inclinando ou determinando a ação dos 

homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade ou objetivo”. E a norma integra o 

fato ao valor numa bilateralidade-atributiva.366 

Esses três elementos coexistem, se exigem reciprocamente, e estão presentes no 

momento da interpretação, aplicação e concretização da norma jurídica. “Fatos e valores se 

dialetizam”, numa chamada “dialética de implicação-polaridade”, ou seja, fato e valor se 

relacionam, sendo que cada um se “mantém irredutível ao outro (polaridade) mas se exigindo 

mutuamente (implicação) o que dá origem à estrutura normativa como momento de realização 

do Direito”.367 

Importante salientar que o elemento fato do direito, seja humano ou natural, tanto 
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pode construir, quanto modificar ou mesmo extinguir um fato jurídico, que é “todo e qualquer 

fato que, na vida social, venha a corresponder ao modelo de comportamento ou de 

organização configurado por uma ou mais normas do direito”368.  

No Direito das Famílias é clara a “‘determinação material da ideia’, a dependência 

das ‘ideias’ dos ‘fatos reais’’’. Na atualidade há uma grande mudança social em relação ao 

conceito e as características da família. O capitalismo alterou a dinâmica da família, que antes 

era uma unidade econômica comum, com produção própria (artesanato, agricultura, 

educação), passando a ser uma comunidade de consumo, onde cada membro atua numa 

profissão, esvaziando o caráter original de organismo, sendo uma relação entre indivíduos. E 

essa nova situação natural e social precisa ser captada pelo direito.369 

Casamento como comunidade de amor/afeto é uma escolha consciente ou muitas 

vezes fugaz, que precisa obedecer a um formalismo determinado por normas cogentes tanto 

para a sua realização quanto para a sua dissolução. Já a união estável é uma relação amorosa 

livre de forma, não sendo necessária a participação do Estado, como ocorre no casamento. A 

filiação que antes era dividida em legítima e ilegítima, dependendo se sua origem era o 

casamento; hoje é sempre legítima com a possibilidade de reconhecimento voluntário ou 

forçado, e privilegiando-se a afetividade em relação a consanguinidade.  

As diversas formas de constituição das famílias brasileiras que hoje são reconhecidas 

na Constituição Federal de 1988 e em levantamentos estatísticos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) são fatos concretos que surgem fundadas no valor social, 

positivo e duradouro da afetividade e da solidariedade, bem como se desfazem em virtude da 

ausência desses valores, que estão sempre integrados e orientados pelas normas que regulam 

as relações familiares, que são tanto regras quanto princípios.   

Humberto Ávila370 distingue os princípios das regras a partir do “modo como 

prescrevem o comportamento”, sendo as regras descritivas e os princípios finalísticos, ou seja, 

as regras adotam a conduta descrita, estabelecem obrigações, proibições, permissões; 

enquanto os princípios promovem um estado ideal de coisas para qual é necessário a adoção 

de determinados comportamentos. Como os princípios estabelecem um fim a ser atingido, o 

interprete precisa verificar a “adequação do comportamento a ser escolhido ou já escolhido” 

para resguardar tal fim, promovendo a realização ou preservação do bem. 

Nesse entendimento, “tanto os princípios quanto as regras fazem referência a fins e 
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condutas: as regras preveem condutas que sevem à realização de fins devidos, enquanto os 

princípios preveem fins cuja realização depende de condutas necessárias”371. 

Marcelo Neves entende que os princípios ampliam a possibilidade de argumentação, 

pois “atuam como estímulos à construção de argumentos que possam servir a soluções 

satisfatórias de casos, sem que estas se reduzam a opções discricionárias”372. Todavia, ele 

demonstra grande preocupação com a invocação dos princípios nas decisões judiciais e 

pratica jurídica, quando estes afastam regras claras, se afastando de sua relação de 

complementariedade e tensão com as regras.  

Observa-se que no processo de concretização da norma, os princípios jurídicos 

“transformam a complexidade desestruturada do ambiente do sistema jurídico (valores, 

representações morais, ideologias, modelos de eficiência etc.) em complexidade estruturável 

do ponto de vista normativo-jurídico”, já as regras possuem grau reduzido de flexibilidade e 

“reduzem seletivamente a complexidade já estruturável por força dos princípios, convertendo-

a em complexidade juridicamente estruturada, apta a viabilizar a solução do caso”.373  

Não há hierarquia entre regra e princípios, eles se complementam e se realimentam 

“circularmente na cadeia argumentativa orientada à decisão do caso”. As regras “dependem 

do balizamento ou construção a partir de princípios”, e os princípios, por sua vez, “ganham 

significado prático se encontram correspondência em regras que lhes deem densidade e 

relevância para a solução do caso”. Essa relação é conflituosa e precisa superar no caso 

concreto o “paradoxo entre consistência jurídica e adequação social”.374  

Lenio Streck afirma que “os princípios não se constituem em álibis teóricos para 

suplantar problemas metodológicos oriundos da ‘insuficiência’ das regras”, também não 

representam a “positivação de valores”, visto que princípio é norma, mas está contido na 

regra. “A regra não subsiste sem o princípio” nem vice-versa. Mas, as posturas voluntaristas 

do direito acabam incentivando uma “verdadeira fábrica de princípios”, o que pode fragilizar 

o direito.375 

Para ele, o princípio da afetividade é “prêt-à-portêr”, pois estaria abrindo a 

“compreensão do direito como subsidiário a juízos de valores”376. Salienta, ainda, que se os 
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princípios são deontológico não seria possível retirar da afetividade a dimensão normativa. 

Todavia, como ficou demonstrado a afetividade é tanto, fato, como valor, princípio e dever. 

E, sendo a afetividade e a solidariedade familiar princípios contidos em várias regras 

no Direito das Famílias, eles se estruturam, na visão de Marcelo Neves377 numa “relação entre 

antecedente (hipótese normativa do fato) e consequente (hipótese normativa do efeito 

jurídico)”, tendo uma postura mais flexível e aberta na incorporação de valores que as regras. 

Eles “têm uma tarefa fundamental de selecionar, do ponto de vista interno do direito, 

expectativas normativas com pretensão de validade moral, valores-preferencia ou valores-

identidade de grupos, interesses por estabelecimento de padrões normativos”. 

O sistema jurídico não pode superestimar as regras em detrimento dos princípios, 

nem vice-versa, pois no primeiro caso o sistema se tornaria rígido, e, no segundo caso haveria 

um bloqueio a consistência jurídica, possibilitando intromissões do poder político e 

econômico, de moralismos intolerantes, de valores inegociáveis. A inflação de princípios pode 

levar a “desestabilização das expectativas normativas, à insegurança jurídica e à desconfiança 

no funcionamento da própria ordem constitucional”.378  

Marcelo Neves apresenta a “relação de circularidade reflexiva entre princípios e 

regras” no “ambiente social do processo de concretização constitucional”, onde há a presença 

de valores, interesses, pretensões morais, expectativas normativas atípicas das mais diversas. 

Os princípios e regras são chamados na cadeia de argumentação, sendo o primeiro passo 

seletivo na estruturação do caso a invocação dos princípios em face ao ambiente social, 

buscando um “caminho de passagem da complexidade desestruturada à estruturável”. No 

segundo passo invoca-se as regras, com o intuito de “tornar estruturada a complexidade do 

caso”. Entretanto, para se chegar a norma de decisão no interior desse processo de 

concretização, como as regras e princípios já invocados não oferecem critérios de solução, 

surge uma nova seleção para determinar quais princípios e regras devem ser aplicados, sendo 

que os princípios são aplicados “mediante regras completas como razões ou critérios 

definitivos de solução do caso e construção da respectiva norma de decisão”.379  

Nesse entendimento a “concretização constitucional exige uma regra completa 

(‘norma geral’) como critério imediato para a solução do caso mediante a norma decisão”, não 

sendo possível a “aplicação imediata de princípios sem intermediação de regras, sejam estas 

(atribuídas diretamente a dispositivos) legais ou constitucionais ou construídas (atribuídas 

                                                 
377 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hercules: princípios e regras constitucionais como diferença paradoxal 
do sistema jurídico. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013, p. 123-128. 
378 Ibidem, p. 133. 
379 Ibidem, p. 134-137. 



120 
 

indiretamente ao texto constitucional) jurisprudencialmente”.380 

Os juízes e tribunais têm o papel de  

reagir aos perigos da dediferenciação (politização, economicismo, fundamentalismo 
religioso, cientificismo, corporativismo, moralismo, domínio da mídia etc.) e da 
negação da dupla contingencia (a eliminação de alter por ego ou vice-versa) no 
processo de concretização constitucional. Para isso, têm que enfrentar 
permanentemente o paradoxo da relação entre consistência jurídica, associada 
primariamente à argumentação formal com base em regras, e adequação social do 
direito, vinculada primariamente à argumentação substantiva com base em 
princípios.381 

 

Assim, o juiz não pode ficar preso rigidamente a regras, pois isto o impedirá de 

responder adequadamente a demandas complexas da sociedade. Mas, também não pode se 

subordina ao poder dos princípios, modificando sua posição a cada caso. O juiz deve se 

orientar por um “modelo de sopesamento definitório”, buscando novos caminhos “além do 

formalismo das regras e do substancialismo dos princípios e da ponderação entre eles”.382 

Marcelo Neves afirma que a racionalidade do direito exige consistência 

constitucional, mas também importa na adequação social do direito, que não pode significar 

“uma resposta adequada a pretensões específicas de conteúdos particulares, mas sim a 

capacidade de possibilitar a convivência não destrutiva de diversos projetos e perspectivas”. 

Se a mera consistência constitucional leva a um “formalismo socialmente inadequado”, a 

mera adequação social conduz a um “realismo juridicamente inconsistente”. É preciso um 

equilíbrio entre eles para que haja justiça.383 

Nesse diapasão, cabe lembrar que Humberto Ávila aponta um guia de cinco 

diretrizes para a investigação dos princípios: 1) especificação dos fins do princípio a partir da 

leitura da constituição na tentativa de diminuir a sua vagueza; 2) analise de casos 

paradigmáticos que esclareçam os comportamentos necessários à realização do princípio; 3) 

exame dos problemas jurídicos que aproximam casos diferentes para verificar os valores 

responsáveis pela solução; 4) verificação dos critérios que permitam definir o princípio, 

expondo-os; 5) investigação da jurisprudência dos Tribunais Superiores com a finalidade de 

reconstruí-las com a adoção do princípio, evidenciando seu uso ou sua falta.384  

Assim, partindo dessa reflexão é que se analisará recentes julgados dos Tribunais 

Superiores e de alguns Tribunais Estaduais, que utilizaram ou não os princípios da afetividade 

                                                 
380 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hercules: princípios e regras constitucionais como diferença paradoxal 
do sistema jurídico. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013, p. 140. 
381 Ibidem, p. 170. 
382 Ibidem, p. 221-223. 
383 Ibidem, p. 224-225. 
384 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros Editores Ltda, 2013, p. 110-114. 



121 
 

e solidariedade familiar como fundamento da decisão judicial; expondo os critérios utilizados 

e os comportamentos necessários a utilização dos mesmos, bem como verificando se a  

utilização desses princípios causam insegurança jurídica e injustiça; admitindo-se que a 

finalidade da afetividade é a realização da ternura, do cuidado e atenção para com o outro, 

proporcionando o pleno desenvolvimento da pessoa a partir da convivência diária, e de que a 

finalidade da solidariedade familiar é a cooperação, a mutua assistência e a compreensão entre 

os integrantes da família.   
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5 A INTEPRETAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AFETIVIDADE E DA 

SOLIDARIEDADE FAMILIAR NOS TRIBUNAIS SUPERIORES BRASILEIROS  

 

Ao longo dos últimos vinte e cinco anos, vários tribunais brasileiros foram instados a 

resolver conflitos na área de família, envolvendo inúmeros interesses e direitos previstos 

textualmente no ordenamento jurídico brasileiro, como o direito de pleitear alimentos entre os 

parentes, de dissolver o casamento ou a união estável, de buscar a paternidade biológica.  

Entretanto, outros interesses afloraram, como o do reconhecimento da família 

homoafetiva, da família poliafetiva, dos danos morais causados pelo abandono afetivo, da 

inclusão do nome do devedor de alimento no cadastro de proteção ao crédito, da condenação 

do padrasto ao pagamento de pensão alimentícia ao enteado. Não há ainda regra expressa no 

sistema jurídico que possibilitem a solução dessas demandas, sendo necessário o uso de 

princípios constitucionais e infraconstitucionais para que uma solução justa fosse encontrada. 

Algumas dessas decisões inovadoras serão analisadas neste capítulo, apontando 

como os princípios da afetividade e da solidariedade familiar são concretizados no processo 

de interpretação e compreensão da realidade fática, jurídica e histórica, efetivando direitos 

humanos fundamentais na seara da família, nessa nova sociedade brasileira. Assim, como será 

analisado como a interpretação constitucional contribui no processo de assimilação desses 

novos valores jurídicos familiares, que não afastam o valor da segurança jurídica, mas 

possibilitam que o sistema jurídico permaneça ligado a realidade social que pretende ordenar.  

  

 

5.1 A AFETIVIDADE NA INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

No Brasil as uniões homoafetiva eram consideradas meras sociedades de fato até o 

julgamento da ADI 4277/DF pelo Supremo Tribunal Federal385. Vários casais homoafetivos já 

vinham acionando o Poder Judiciário brasileiro no intuito de demonstrar que formam uma 

entidade familiar e não uma mera sociedade de fato de cunho empresarial, com mais direitos 

do que a uma simples partilha de quotas empresariais a ser julgada por um juiz da vara cível 

não especializada em conflitos familiares. 

Entre os direitos que já estavam sendo identificados pelo Superior Tribunal de 
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Justiça, pode-se citar: a) o uso da ação declaratória como instrumento jurídico adequado para 

reconhecimento da existência desse tipo de parceria (REsp nº 827962-RS julgado em 

21/06/2011), contanto que ficasse provado entre os envolvidos os pressupostos próprios de 

uma entidade familiar, sendo este uma competência da vara de família; b) que o Instituto 

Nacional do Seguro Social e a Previdência Privada (no caso Caixa de Previdência dos 

Funcionários do Banco do Brasil) deveriam pagar pensão ao companheiro homoafetivo do 

segurado falecido (REsp nº 395.904-RS julgado em 13/12/2005); c) a inscrição do 

companheiro homoafetivo em plano de saúde (REsp  nº 238.715-RS julgado em 

02/10/2006).386  

Alguns tribunais estaduais já estavam equiparando, caso a caso, o status de família à 

união estável. Inclusive, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte387 

reconheceu, pela primeira vez, em 07/2010, uma união homoafetiva, ocorrida no período 

compreendido entre o ano de 1990 a 2003, mantida entre duas mulheres, para que fosse 

equiparada ao status de união estável e decretou a dissolução da união, bem como determinou 

a partilha igualitária dos bens adquiridos no período de convivência entre as partes. 

A união homoafetiva foi efetivamente alçada a entidade familiar e reconhecida como 

união estável pelo STF em maio de 2011 no julgamento da ADPF 132 e ADPF 178 

transformada em ADI 4277/DF, cujo acordão foi publicado em outubro de 2011. Apesar de 

algumas divergências laterais quanto a fundamentação, em especial dos ministros Ricardo 

Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso; o STF reconheceu a união homoafetiva como 

entidade familiar, mas tal matéria está aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do 

reconhecimento da imediata autoaplicabilidade da Constituição. 

O STF entendeu que a Constituição Federal de 1988 reconhece implicitamente a 

união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, desde que atendidos os requisitos 

da união estável (união contínua, pública, duradoura e com o intuito de constituir família), 

sendo efetuada interpretação conforme a constituição para excluir qualquer possível 

interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do artigo 1.723 do Código Civil 

de 2002 que impeça o reconhecimento da união  homoafetiva como família. Inclusive, tal 

reconhecimento é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da 

união estável heteroafetiva. 

No ordenamento jurídico brasileiro o casamento, a união estável e a comunidade 
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monoparental são institutos de direito das famílias elencados expressamente no art. 226 da 

CF/88. Entretanto, o casamento não foi conceituado no texto constitucional, mas apenas a 

união estável heterossexual e a comunidade monoparental. O Código Civil de 2002, por sua 

vez, trata do casamento nos artigos 1.511 a 1.590 e da união estável nos artigos 1.723 a 1.727. 

Em ambos os casos fica claro que os institutos visam a identificação e regulação das famílias 

heterossexuais formadas a partir do formalismo do casamento ou do informalismo da união 

estável, sendo portanto a diferença de sexo um pressuposto de existência de tais institutos.388  

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277/DF foi iniciada em julho de 2009, 

tendo por relator o ministro Ayres Britto, que entendeu que esta ação versa sobre o mesmo 

tema da ADPF 132/RJ, motivo pelo qual houve conexão dos processos e um único 

julgamento. Foram deferidos o ingresso na causa de 14 amici curiae. 

Um dos pedidos do autor da ADPF 132/RJ versava sobre a aplicação da técnica de 

interpretação conforme à constituição aos incisos II e V do art. 19 e art. 33 do Decreto-Lei 

220/75, no intuito de “viabilizar o descarte de qualquer intelecção desfavorecedora da 

convivência estável de servidores homoafetivos”; mas com o advento da Lei 5.034/07 houve a 

perda do objeto em relação aos direitos previdenciários, já disciplinados na mesma. Outro 

pedido foi o do reconhecimento de incompatibilidade entre preceitos fundamentais da 

Constituição e decisões administrativas e judiciais. 

O pedido da ADI 4277/DF também estava direcionada à aplicação da técnica de 

interpretação conforme à constituição, mas com relação ao art. 1.723 do CC/2002, em razão 

da Constituição ter respostas decisivas para o “tratamento jurídico a ser conferido às uniões 

homoafetiva que se caracterizam pela sua durabilidade, conhecimento do público (não-

clandestinidade, portanto) e continuidade, além do propósito ou verdadeiro anseio de 

constituição de uma família”. 

Inicialmente, o relator389 afirma que o termo homoafetividade foi cunhado pela 

doutrina, indicando “vínculo de afeto e solidariedade entre pares ou parceiros do mesmo 

sexo”, mas hoje já está inserido na linguagem nacional, como pode ser visto nos dicionários 

de língua portuguesa. Em seguida, aponta que o art. 3º da CF/88, que versa sobre objetivos 

fundamentais, e que no inciso IV determina a promoção do bem de todos sem preconceitos 

com relação ao sexo, o que também ocorre no inciso XLVIII do art. 5º, no inciso XXX do art. 

                                                 
388 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Volume V. Direito das famílias. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2010, p. 107. 
389 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 4277/DF, Brasília, 05 de maio de 2011. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcesso Andamento.asp?incidente=11872>. Acesso em: 03 fev. 2014. 
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7º e inciso II do §7º do art. 201. Desta forma, não pode o sexo ser “fator de desigualação 

jurídica”. 

Nesse diapasão, ele entende que a preferência sexual deve ser vista como um “direito 

fundamental e bem de personalidade”, tendo emanação direta do princípio da dignidade da 

pessoa humana, sendo “fator de afirmação e elevação pessoal”, inclusive retrata o fato de que 

no século XXI prepondera a afetividade sobre a biologicidade. O uso da sexualidade humana 

“faz parte da autonomia de vontade das pessoas naturais, constituindo-se em direito subjetivo 

ou situação jurídica ativa”. É liberdade individual sob a forma de direito à intimidade e à 

privacidade, que se impõe face ao Estado e à sociedade.390 

Apesar do silencio da Constituição brasileira a respeito das uniões homoafetiva, 

entende o relator que o art. 10 dispõe que são invioláveis a intimidade e a vida privada, sendo 

tal norma de aplicabilidade imediata e definidora de direitos fundamentais. Aponta também 

que não há enunciado na Constituição em sentido contrário, sendo clara a isonomia entre 

homem e mulher, não podendo qualquer pessoa sofrer discriminações em relação ao sexo, ao 

uso da sexualidade, sendo necessária uma equivalência jurídica entre os heteroafetivos e 

homoafetivos.  

Ademais, o art. 226 da CF/88 protege a família, tratando do casamento, da união 

estável e da família monoparental em seus parágrafos, e, nessa estrutura de linguagem 

prescritiva a proteção especial é do núcleo doméstico, não mais atrelado apenas ao casamento, 

uma vez que é pouco importante se a família é formal ou informalmente constituída, ou se 

constituída de casais homoafetivos ou heteroafetivos.  

Importante notar que o relator define família como uma “complexa instituição social 

em sentido subjetivo”, como um organismo, onde se estabelece o primeiro elo entre o 

indivíduo e a sociedade. A família é o ambiente onde se desenvolve uma convivência envolta 

numa “atmosfera de afetividade, aconchego habitacional, concreta admiração ético-espiritual 

e propósito de felicidade”. O núcleo familiar é “lócus de concreção de direitos fundamentais 

que a própria Constituição designa por ‘intimidade e vida privada’”. Ademais, o que 

credencia a família como base da sociedade é ser “espaço ideal das mais duradouras, afetivas, 

solidárias ou espiritualizadas relações humanas de índole privada”.391 

No voto do relator facilmente se constata a afetividade como norteadora do núcleo 

familiar, como elemento essencial, inclusive para designar a chamada família homoafetiva e 

                                                 
390 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 4277/DF, Brasília, 05 de maio de 2011. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcesso Andamento.asp?incidente=11872>. Acesso em: 03 fev. 2014. 
391 Ibidem. 
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heteroafetiva. Contudo, a dignidade da pessoa humana, a isonomia e a não discriminação é 

que foram os argumentos principais desse voto.  

Nota-se que o conceito de dignidade humana está atrelado aos elementos imateriais, 

que, por decorrerem da própria essência do seu titular, não podem ser mensurados, 

quantificados; de outro modo, também não é passível de renúncia e alienação.392  

Há de se considerar, ainda, que a dignidade da pessoa humana também não resulta da 

criação artificial dos legisladores constituintes. Estes apenas concebem, elaboram, 

mecanismos protetivos dos direitos fundamentais vinculados a tal princípio, sendo que tal 

decorre do reconhecimento de que a pessoa humana tem direito a ter direitos.393  

Anote-se que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, no contexto atual, é 

instrumento não apenas de interpretação, mas possui inegável força normativa, sendo fonte de 

direitos subjetivos. Ademais, se o ser humano passa a assumir uma posição central, o seu 

bem-estar deve ser assegurado, sobretudo, por intermédio dos Direitos Fundamentais.394  

Desse modo, em virtude de o direito de não ser discriminado consistir em um direito 

fundamental, estar atrelado ao leque de interesses indisponíveis do ser humano e a ele 

creditado pelo simples fato de sê-lo, a sua transgressão viola, de maneira frontal, a dignidade 

da pessoa humana.        

Destaque-se que o Princípio da Igualdade, possui, como uma de suas vertentes, a 

vedação ao tratamento discriminatório. Na visão de Maria da Glória Garcia395, o Princípio da 

Igualdade “proíbe tratamentos diferenciados repousando não só sobre razões arbitrárias, 

porque insuficientes e desrazoáveis, mas ainda sobre razões contrárias à dignidade humana”.  

Contudo, a concepção de igualdade de todos perante a lei, reconhecida como 

igualdade formal ou jurídica396, foi-se demonstrando insuficiente, na medida em que 

desconsiderava as peculiaridades das situações em concreto, sendo inexequível para os 

excluídos socialmente. Desse modo, à igualdade formal associou-se à igualdade material ou 

substancial, cujo corolário é o tratamento igual para os iguais e desigual para os desiguais. 

Nesse cenário, o Estado assumiu uma postura ativa, garantindo não apenas o 

                                                 
392 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos Humanos, Princípio da Igualdade e não Discriminação – Sua 
Aplicação às Relações de Trabalho. São Paulo: LTR, 2010, p. 33. 
393 MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade da pessoa humana: substrato axiológico e 
conteúdo normativo. In: SARLET, Ingo Wolfang (Org.). Constituição, direitos fundamentais e Direito 
Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2003, p. 116. 
394 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos Humanos, Princípio da Igualdade e não Discriminação – Sua 
Aplicação às Relações de Trabalho. São Paulo: LTR, 2010, p. 33. 
395 GARCIA, Maria da Glória F. D. P. Estudos sobre o Princípio da Igualdade. Coimbra: Almedina, 2005, p. 
19. 
396 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos Humanos, Princípio da Igualdade e não Discriminação – Sua 
Aplicação às Relações de Trabalho. São Paulo: LTR, 2010, p. 40. 
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tratamento igualitário entre as pessoas, mas, a partir da intervenção nas relações privadas, 

assegurando que todas seriam concretamente tratadas de forma isonômica, merecendo 

destaque, por esta via, a atuação incisiva dos legisladores na medida em que passaram a se 

preocupar com a materialização da igualdade nos textos legais.  

O Princípio da Igualdade, na sua vertente material, exige que o Estado, quer exerça a 

função Jurisdicional, Legislativa ou Executiva, viabilize o tratamento dos jurisdicionados de 

forma efetivamente isonômica, levando em consideração as suas especificidades, pois, apenas 

assim, poderá o mesmo promover a concretização dos direitos fundamentais e o respeito à 

Dignidade da Pessoa Humana.  

Ressalva deve ser feita ao voto do Ministro Luiz Fux397 que utilizou a teoria dos 

deveres de proteção, na qual os direitos fundamentais “não cuidam apenas do estabelecimento 

de relações entre os indivíduos e o Estado”, mas também positivam “valores eleitos pela 

comunidade como nucleares, de maneira a balizar a atuação do poder público e até mesmo 

dos particulares, irradiando-se por todo o ordenamento jurídico”. Ele, também argumentou em 

prol da isonomia, da solidariedade entre brasileiros, da promoção dos direitos fundamentais, 

verificando que a “homossexualidade é um fato da vida”, sendo uma “orientação” sexual, uma 

“característica da personalidade do indivíduo”, e não “uma ideologia ou uma crença”, 

constituindo entre os pares “relações contínuas e duradouras de afeto e assistência recíprocos, 

com o propósito de compartilhar meios e projetos de vida”. 

Também afirma que “não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade no 

estabelecimento de uniões homoafetivas”. E, ao tratar de família assevera que “o que faz uma 

família é, sobretudo, o amor”, bem como a comunhão (projeto coletivo e duradouro de vida 

em comum) e a identidade (certeza de vínculo inquebrantável). Inclusive aponta que há 

relação de afeto, suporte e assistência recíproca tanto na família homoafetiva quanto 

heteroafetiva.398  

O ministro Ricardo Lewandowski399, em seu voto, entende que não há como 

enquadrar a união homoafetiva em nenhuma das espécies de família previstas na CF/88, tendo 

inclusive os constituintes optado pela impossibilidade de abrigar a união homoafetiva como 

união estável. Para ele não há uma mutação constitucional, nem é possível uma interpretação 

extensiva do dispositivo constitucional (art. 226). Há uma nova forma de família, chamada de 

“união homoafetiva estável", por meio da utilização do processo de integração analógica, que 

                                                 
397 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 4277/DF, Brasília, 05 de maio de 2011. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcesso Andamento.asp?incidente=11872>. Acesso em: 03 fev. 2014. 
398 Ibidem. 
399 Ibidem. 
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precisa ter existência reconhecida pelo direito, mas não como união estável. 

Assim, votou pela procedência das ações para que sejam aplicadas as uniões 

homoafetiva as prescrições relativas as uniões estáveis heteroafetivas, “excluídas aquelas que 

exijam a diversidade de sexo para o seu exercício, até que sobrevenham disposições 

normativas específicas que regulem tais relações”400. 

Outros votos foram proferidos pelos ministros Celso de Mello, Cezar Peluso, 

Carmem Lúcia, Joaquim Barbosa, Marco Aurélio e Gilmar Mendes, todos, em linhas gerais, 

de acordo com o relator. O ministro Celso de Mello argumenta também com base no direito à 

busca da felicidade, sendo este postulado constitucional implícito que deriva da dignidade da 

pessoa humana; bem como aponta o afeto como valor jurídico impregnado de natureza 

constitucional, sendo um novo paradigma conformador do conceito de família. 

Interessante notar, que o ministro Celso de Mello401 reconhece o afeto como novo 

paradigma das relações após o advento da CF/88. Para ele o afeto é um dos “fundamentos 

mais significativos da família moderna, qualificando-se, para além de sua dimensão ética, 

como valor jurídico impregnado de perfil constitucional”, havendo muitos doutrinadores que 

entendem a afetividade como verdadeiro “princípio jurídico-constitucional”.   

No mesmo diapasão o ministro Marco Aurélio afirma em seu voto que a família 

elegeu “o amor, o carinho e a afetividade entre os membros como elementos centrais de 

caracterização da entidade familiar”.  Já o ministro Gilmar Mendes nada fala sobre 

afetividade, mas argumenta que o reconhecimento da união homoafetiva não decorre do 

CC/2002 ou da CF/88, mas sim de “direitos das minorias, de direitos fundamentais básicos 

em nossa Constituição, do direito fundamental à liberdade de livre desenvolvimento da 

personalidade do indivíduo e da garantia de não discriminação dessa liberdade de opção”. 402 

A afetividade/afeto, mesmo que de forma pontual, foi ventilado na maioria dos votos, 

em especial como elemento norteador das famílias. Inclusive a sustentação oral do então 

advogado Luís Roberto Barroso, representando o Governador do Estado do Rio de Janeiro, 

foi no seguinte sentido: “o Estado não tem direito de interditar um direito fundamental de uma 

pessoa maior e capaz escolher, de duas pessoas maiores e capazes escolherem onde vão 

colocar o seu afeto e o caminho que querem percorrer para sua felicidade”403.  

Todavia, há posições doutrinária contrárias a afetividade como elemento 

                                                 
400 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 4277/DF, Brasília, 05 de maio de 2011. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcesso Andamento.asp?incidente=11872>. Acesso em: 03 fev. 2014. 
401 Ibidem. 
402 Ibidem. 
403 BARROSO, Luís Roberto. Sustentação oral no STF na ADPF 132. Disponível em: <http://youtube.com/ 
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identificador da família. Marco Túlio de Carvalho Rocha404 critica o conceito de família 

fundada na afetividade, pois o afeto “não é dado da realidade capaz de identificar a família 

nem mesmo em sentido filosófico-científico. Há realidades afetivas que extrapolam os limites 

da família e realidades não afetivas que se incluem no conceito de família”. Nessa visão, a 

família é fenômeno social, que deve ser investigado sob o ponto de vista da sociologia, não 

podendo tal fenômeno ser analisado somente sob o prima psíquico.  

Ora, o afeto não é o único elemento fundador da família, ele é um de seus elementos 

constitutivos, uma característica da família, junto com a solidariedade, a estabilidade, o intuito 

de constituir família. É também valor jurídico indispensável à elaboração de um novo 

conceito de família, não mais adstrito ao casamento, que satisfaça a estrutura aberta do termo 

família previsto da Constituição Federal de 1988.  

Nesse sentido, a decisão do STF foi de extrema relevância tanto porque apontou a 

afetividade/afeto como valor jurídico, quanto em relação a concretização dos direitos 

pertencentes aos casais homoafetivos, na medida em que, diante da constatação de um 

tratamento efetivamente discriminatório, e deserto de qualquer justificativa, cumpriu o seu 

mister de enfrentar a discussão de tão delicada questão, reconhecendo a ineficácia dos 

dispositivos violadores dos princípios constitucionais suscitados, sobretudo o da isonomia.  

Importante observar que as mudanças dos valores e costumes socioculturais na 

sociedade pós-moderna, que permitiram o reconhecimento da família homoafetiva, é recente 

na história mundial, sendo possível verificar que em alguns países como a Argentina, 

Holanda, Portugal, Espanha, Noruega, Bélgica, já há permissão de casamento entre pessoas 

do mesmo sexo, de forma igual ou quase igual ou inferior ao dos casais heterossexuais; outros 

países como a Dinamarca, Suécia, Hungria e Alemanha permitem apenas a união civil405 

dessas parcerias, conferindo alguns ou todos os direitos dos parceiros heterossexuais; mas 

países como o Irão, Arábia Saudita, Sudão, Somália, Mauritânia penalizam com a morte os 

homossexuais.406 

Leonardo Martins407 afirma que o STF, ao julgar a questão, não o fez por meio de 

                                                 
404 ROCHA, Marco Túlio de Carvalho. O conceito de família e suas implicações jurídicas. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009, p. 61-62. 
405 A união civil da parceria homossexual ou heterossexual difere da união estável, instituto brasileiro de direito 
das famílias que prima pela informalidade, não havendo necessidade de um contrato registrado em cartório para 
o seu reconhecimento, basta que haja afeto entre homem e mulher, convivência pública, contínua e duradoura, 
objetivo de constituição de família; diferentemente do que ocorre com a união civil. LOBO, Paulo. Famílias. 
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 151.  
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2011, p. 57-61. 
407 MARTINS, Leonardo. Reconhecimento da união estável homoafetiva como direito fundamental pela 
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uma decisão colegiada, tendo o relator interpretado de forma inadequada, em seu voto, o 

alcance dos direitos fundamentais que deveriam servir de parâmetro para a decisão prolatada, 

em especial relativo à distinção entre direitos fundamentais de liberdade e igualdade, bem 

como as garantias institucionais. Ademais, teria havido mal uso do princípio da interpretação 

das leis em conformidade com a constituição408.  

Mas, basta por hora pontuar que a Constituição Federal de 1988 consagra a 

dignidade da pessoa humana, os princípios da igualdade e da liberdade, um rol aberto de 

família, bem como proíbe qualquer forma de discriminação. E, apesar de não haver legislação 

infraconstitucional que assegure direitos aos casais homoafetivos, a decisão do STF na ADI 

4277/DF proporcionou um avanço na garantia de direitos a quem é marginalizado social e 

culturalmente em virtude da sua orientação sexual.  

Como se trata de decisão definitiva de mérito em ação direta de 

inconstitucionalidade, cujo objeto é a impugnação de leis ou atos normativos federais ou 

estaduais, em regra a sua eficácia é erga omnes e seu efeito é vinculante tanto para os demais 

órgãos do Poder Judiciário quanto para a administração pública direta e indireta de todas as 

esferas, seja federal, estadual, distrital ou municipal. Todavia, o STF utilizou a interpretação 

conforme a constituição, o que leva a declaração de constitucionalidade da lei409, no caso do 

CC/2002, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, mas não se substitui ao legislador, que 

precisa cumprir o seu papel de fazer as devidas adequações na legislação infraconstitucional. 

Ressalta-se que a decisão do STF não fez qualquer limitação ao uso do instituto da 

união estável pelos casais homoafetivos, nem tão pouco determinou prazo para que o 

legislativo procedesse às adaptações pertinentes, preenchendo a lacuna legal existente, o que 

acarretou uma avalanche de ações de reconhecimento de união homoafetiva nas varas de 

família de vários estados brasileiros e, posteriormente, a conversão da união estável 

homoafetiva já reconhecida em casamento civil, uma vez que o §3º do art. 226 prevê a 

possibilidade da conversão da união estável em casamento, o que já está regulado na Lei nº 9. 

278 de 1996. 

Nesse contexto, em maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça expediu a 

resolução nº 175410, a qual determina que é vedado às autoridades competentes a recusa de 

                                                 
408 Para Canotilho o princípio da interpretação das leis em conformidade com a constituição é 
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409 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1303. 
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habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento 

entre pessoas de mesmo sexo com base no julgamento tanto da ADI 4277/DF, que reconheceu 

a inconstitucionalidade de distinção de tratamento legal às uniões estáveis constituídas por 

pessoas de mesmo sexo; quanto do julgamento do REsp nº 1.183.378/RS411, publicado no DJe 

em 01/02/2012, que decidiu pela inexistência de óbices legais à celebração de casamento 

entre pessoas de mesmo sexo, além de reafirmar o afeto como núcleo axiológico da família 

junto com a dignidade da pessoa humana. 

Desta forma, verifica-se que o Poder Judiciário do Brasil ao ser instado a proferir 

decisão relativa ao reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, permitiu 

que os casais homoafetivos registrassem sua parceria como união estável abrindo a 

possibilidade não só da sua conversão em casamento, mas ao uso do procedimento normal de 

casamento, sem que houvesse qualquer reforma legal pelo Poder Legislativo para adequar o 

ordenamento jurídico e espancar eventuais dúvidas e omissões. Inclusive, a recusa prevista na 

resolução do CNJ implicará na imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as 

providências cabíveis, apesar de tal resolução não tem força de lei.  

Se no contexto ora sob análise, o relevante fato social de pessoas do mesmo sexo 

terem assumido um relacionamento, que se caracteriza como estável, onde há o 

preenchimento de todos os demais requisitos exigidos legalmente para a celebração do 

casamento, menos a heterossexualidade, associado à constatação de que o reconhecimento 

apenas dos efeitos patrimoniais e de filiação de um relacionamento não seria suficiente para a 

                                                 
411 “DIREITO DAS FAMÍLIAS. CASAMENTO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO 
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múltiplos os "arranjos" familiares reconhecidos pela Carta Magna, não há de ser negada essa via a nenhuma 
família que por ela optar, independentemente de orientação sexual dos partícipes, uma vez que as famílias 
constituídas por pares homoafetivos possuem os mesmos núcleos axiológicos daquelas constituídas por casais 
heteroafetivos, quais sejam, a dignidade das pessoas de seus membros e o afeto. [...]10. Enquanto o Congresso 
Nacional, no caso rasileiro, não assume, explicitamente, sua coparticipação nesse processo constitucional de 
defesa e proteção dos socialmente vulneráveis, não pode o Poder Judiciário demitir-se desse mister, sob pena de 
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satisfação dos interesses dos envolvidos, haja vista que almejam o reconhecimento oficial e 

social da união, tal fato deverá ser levado em consideração, na medida em que, ao Estado cabe 

tutelar, de forma igualitária, os interesses de todos os cidadãos, de modo que, ainda que tenha 

apenas reconhecido e não criado um determinado instituto, que até pode ter influências 

religiosas na elaboração do seu conceito, ao fazê-lo deverá primar pela isonomia.  

Importante notar que as regras vigentes constitucionais e infraconstitucionais sobre 

as relações familiares não são suficientes para o disciplinamento de todas as situações 

familiares faticamente constatáveis, pois são vários os novos arranjos familiares fundados na 

afetividade, na solidariedade, no intuito de construir família, dentre eles a união homoafetiva, 

que precisam que as atuais regras sejam adaptadas, sob pena de padecerem de falta de 

efetividade. 

Continuando a análise das interpretações jurídicas proferidas nos Tribunais 

Superiores, faz-se necessária a análise da relevância e transcendência da afetividade no 

processo submetido a exame de repercussão geral relacionado ao tema de filiação socioafetiva 

em Direito das Famílias no STF. Entretanto, antes de iniciar tal análise, cabe lembrar que o 

Recurso Extraordinário (RE) exige fundamentação vinculada as questões de direito de índole 

constitucionais, sendo necessário tanto o prequestionamento (as teses de natureza 

constitucional que serão objeto do RE deverão constar expressamente no acórdão do tribunal 

de origem) quanto a repercussão geral.  

André Ramos Tavares412 explica que a expressão repercussão geral compreende: a) 

temática que afete um grande número de pessoas; b) que trata de assuntos importantes ou 

significativos; c) com significado geral, socialmente relevante; d) que transcenda os interesses 

das partes envolvidas; e) que repercuta sobre o ordenamento jurídico e político. Ou, causas 

que envolvem aspectos econômicos de monta ou cujo tema seja alvo de decisões divergente 

em diversas instâncias, ou ainda assunto relacionados a causa pendentes de julgamento no 

STF.  

A repercussão geral é um instrumento que veio alterar o sentido subjetivo do controle 

incidental ou difuso das normas constitucionais, enfatizando o sentido objetivo, deixando em 

segundo plano as partes, e colocando em primeiro plano as questões relevantes 

constitucionais, ou seja, o aspecto temático objetivo. 

Ora, a repercussão possui natureza jurídica de pressuposto de admissibilidade 

recursal, sendo uma das questões prévias, preliminares ao conhecimento do mérito. É um 

                                                 
412 TAVARES, André Ramos. Reforma do Judiciário no Brasil pós-88: (des) estruturando a justiça – 
comentários completos à EC nº 45/04. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 101. 
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requisito intrínseco de admissibilidade recursal, regulamentada no art. 543-A do Código de 

Processo Civil (CPC)413 e, sua ausência, repercute na inexistência do poder de recorrer ao 

STF. A análise do mérito do recurso apenas ocorrerá quando existe repercussão geral, a qual 

conjuga os elementos: relevância e transcendência.  

Haverá relevância da questão constitucional alvo de controvérsia quando for 

relacionada pelo menos uma das seguintes perspectivas ou pontos de vista: econômico, 

político, social ou jurídico; de acordo com o art. 543-A, §1º, do CPC. Apesar de o legislador 

ter utilizado conceitos jurídicos indeterminados, que precisam ser apreciados no caso 

concreto, estes são compostos por um “núcleo conceitual (certeza do que é ou não é) e por um 

halo conceitual (dúvida do que pode ser)”414. 

Seria considerada questão relevante do ponto de vista jurídico aquela decisão que, se 

permanecesse no mundo jurídico, “pudesse significar perigoso e relevante precedente”. Já do 

ponto de vista político seria quando “de uma causa pudesse emergir decisão capaz de 

influenciar relações com Estados estrangeiros ou organismos internacionais”. Do ponto de 

vista social ocorreria quando a discussão envolvesse assuntos relacionados ‘à escola, à 

moradia ou mesmo à legitimidade do Ministério Público para a propositura de certas ações”. 

E, por fim, do ponto de vista econômico, nas ocasiões de discussão do sistema financeiro da 

habitação ou privatização de serviços públicos essenciais, entre outros. 415 

A transcendência se relaciona não apenas ao aspecto do interesse subjetivo da parte 

da solução da lide, mas essencialmente a necessidade desse interesse estar subsumido no 

interesse coletivo da sociedade. Ela pode ser caracterizada tanto em uma perspectiva 

qualitativa (importância da questão) quanto quantitativa (quantidade de pessoas que a decisão 

alcançará), sendo exemplo de demanda transcendente aquela que envolve direitos 

fundamentais transpessoais.416 

Para identificar os processos submetidos a exame de repercussão geral de temas 

relacionados ao Direito das Famílias, foi realizada uma pesquisa livre no site do STF417 

somente da palavra “família”, obtendo-se como respostas 14 temas. Todos com seus 

                                                 
413 Art. 543-A do CPC: “O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso 
extraordinário, quando a questão constitucional nele versada ofender repercussão geral, nos termos deste artigo”. 
BRASIL. Código de Processo Civil. Vade Mecum Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 412. 
414 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no recurso extraordinário. São 
Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2012, p. 40-41. 
415 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; WAMBIER, Luiz Rodrigues. Breves 
comentários à nova sistemática processual civil. São Paulo: RT, 2005, p. 103-104. 
416 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no recurso extraordinário. São 
Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2012, p. 44. 
417 Dados disponíveis   no   site   do   STF:     http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia 
Repercussao/pesquisarProcesso.asp. Acesso em:: 01 de maio de 2013. 
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respectivos leading case, e com a respectiva demonstração do resultado final (SIM ou NÃO) 

da análise no Plenário Virtual a respeito da repercussão geral.  

Num primeiro olhar, verifica-se que dos 14 temas encontrados, alguns em nada estão 

relacionados ao Direito das famílias, como o nº 027, 103, 130, 163,188, 312, 362 e 478; 

restando apenas os temas nº 295, 373, 526, 529, 560 e 622. Destes 06 últimos leading case 

apenas o de nº 560 teve a repercussão geral negada, sendo que em nenhum deles houve até o 

presente momento julgamento de mérito.  

O tema 560 trata de RE 633981, tem por relator o Min. Luiz Fux, foi interposto em 

08/06/2012 com fulcro no artigo 102 da CF/88, e discute se a separação de fato exigida como 

condição para a decretação do divórcio no § 6° do artigo 226 da CF e no § 2° do artigo 1580 

do Código Civil pressupõe a ausência de coabitação dos cônjuges na mesma residência, haja 

vista a impossibilidade material de comprovação da separação fática no contexto de 

permanência dos cônjuges sob o mesmo teto. O recorrente alega que o tribunal a quo violou a 

norma contida no artigo 226, § 6º, da CF/88, antes da EC nº 66/2010, e que tal norma não 

requer a ausência de coabitação por mais de 02 anos.  

O relator entendeu que a questão constitucional do RE apresenta repercussão geral, 

pois sob os ângulos social e jurídico a matéria (coabitação dos cônjuges e separação de fato) 

extravasa evidentemente os interesses subjetivos da causa, notadamente pela aptidão para se 

multiplicar para além do caso concreto posto em julgamento. Todavia, no Plenário Virtual 

houve a manifestação de 08 ministros contra a existência de repercussão geral, 02 a favor e 01 

abstenção; sendo que não foi constatada qualquer fundamentação para a negativa da 

repercussão. 

Ainda cabe salientar que no Plenário Virtual não houve qualquer motivação por 

escrito ou oral dos votos contrários (os quais foram decisivos para que fosse negada a 

repercussão geral do RE), portanto, a decisão não foi fundamentada, em desacordo com o que 

dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República; deixando o jurisdicionado sem o 

conhecimento do motivo pelo qual aqueles 08 ministros votaram em discordancia com o 

relator. 

O tema 622, que se relaciona diretamente ao tema da afetividade, versa sobre 

prevalencia da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica, tendo como 

leading case o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 692186 e por relator o Min. 

Luiz Fux, sendo que o RE foi intesposto pelos recorrentes com fulcro no art. 102, III, a, da 

CF/88. Originalmente foi ajuizada Ação de Anulação de Assento de Nascimento c/c 

Investigação de Paternidade, pois a autora fora registrada pelos avós paternos na época de seu 
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nascimento em 1961, como se estes fossem seus pais; requerendo ao final que fosse 

reconhecida a paternidade de seu pai biológico, com averbação junto ao Cartório de Pessoas 

Naturais e anulação do registro feito pelos avós. O juízo monocrático julgou procedente a 

ação, mas os pais socioafetivos recorreram alegando que ao se preferir a realidade biológica, 

em detrimento da realidade socioafetiva, não se está priorizando as relações de família que 

tem por base o afeto, afrontando desta forma o art. 226, caput, da CF/88.  

O relator entendeu que o tema da prevalência da paternidade socioafetiva em 

detrimento da paternidade biológica é relevante sob os pontos de vista econômico, jurídico e 

social, manifestando-se pela configuração da repercussão geral do tema. Todavia, verifica-se 

que o relator apenas indica de forma genérica e suscinta a presença do requisito da 

repercussão geral, não especificando como foi identificada a relevancia em cada um dos 

aspectos apontados. No Plenário Virtual houve apenas a manifestação de 05 ministros, sendo 

04 a favor e 01 contra, não havendo qualquer motivação nessas manifestações.  

Na realidade, nesse caso, como em todos os demais casos, não foi aberta uma 

discussão presencial entre os ministros do STF, não houve um debate, uma sessão na Turma 

ou no Plenário, apenas votação binária (sim ou não) a partir de um voto do relator que não 

aprofunda a identificação do tipo de relevancia e da transcedencia do tema, apenas aponta de 

forma geral que a questão possui repercussão social, economica, política e jurídica.  

Essa discussão entre paternidade biológica e socioafetiva vem sendo enfrentada por 

todos os Tribunais Estaduais, mas não está pacificada. Observa-se que antes da CF/88 a 

paternidade estava sustentada em dois pilares: o biológico e o jurídico; sendo a paternidade 

biológica aquela estabelecida pela consanguinidade e provada por exame pericial de DNA 

(ácido desoxirribonucleico). Este tipo de paternidade “forneceu a base sobre a qual a norma 

edificou seu sistema de relações paterno-filiais”418. 

Já a paternidade jurídica é aquela fixada via definição legal, atualmente disposta no 

art. 1.597 do CC/2002, onde estão enumeradas taxativamente as presunções de paternidade na 

constância do casamento. Com relação à maternidade não há qualquer presunção descrita em 

leis, pois a mesma é considerada um fato certo.  

Luiz Edson Fachin419 observa que o vínculo biológico era considerado secundário ao 

vínculo jurídico naquela época, uma vez que não era permitido o estabelecimento da 

paternidade do filho ilegítimo, pois a verdade biológica era proibida para aqueles nascidos 

fora do casamento, única instituição considerada família antes da CF/88. Inclusive “a 

                                                 
418 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 59. 
419 Ibidem, p. 20. 
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descendência genética podia (e deveria) coincidir com a concepção do direito”, pois, caso 

contrário, o próprio sistema jurídico bania os “filhos que não se submetiam aos estritos limites 

da lei”. 

A CF/88 instaura a igualdade entre os filhos, independentemente de sua origem, real 

ou ficta, sendo apresentada a paternidade afetiva como novo valor jurídico a ser considerado, 

que não impõe a paternidade como ocorre com o vínculo biológico, mas constrói a mesma na 

convivência diária. Esta nova forma de paternidade se aplica a qualquer relação pai e filho. 

A paternidade socioafetiva tem como fundamento a posse de estado de filho, que se 

configura a partir da coexistência de três elementos: nominatio, tractatus e reputatio. A 

legislação brasileira nada dispõe a respeito do conceito de posse de estado de filho, mas a 

doutrina esclarece que nominatio, é o fato da pessoa usar o sobrenome do pai; que tractatus é 

na família a pessoa ser tratada como filho; e reputatio é a constância do reconhecimento como 

filho pelos pais, família e sociedade420. É presunção juris tantum de filiação. É a 

exteriorização de uma realidade familiar fruto de vínculos afetivos cultivados entre pais e 

filhos, portanto é “verdade real”421. 

Rolf Madaleno422 lembra que o CC/2002 faz menção indireta à filiação socioafetiva 

em quatro dispositivos: no inciso V do art. 1.597 que trata de inseminação artificial 

heteróloga; no art. 1.603 que determina a prevalência do registro de nascimento como prova 

de filiação, mesmo que este seja feito por pai apenas socioafetivo e não biológico; no art. 

1.604 que determina que só no caso de erro ou falsidade do registro de nascimento é que este 

pode ser alterado; e no inciso II do art. 1.605 que estabelece que a filiação que não consta em 

registro pode ser demonstrada pela existência de “veementes presunções resultantes de fatos 

já certos”, ou seja, a posse de estado de filho.  

A filiação socioafetiva envolve casos como os dos filhos adotados, o da denominada 

“adoção à brasileira” e os “filhos de criação”. Os dois primeiros casos tratam de filhos não 

biológicos que foram registrados por um pai apenas afetivo, sendo que na última hipótese 

sequer há registro do pai afetivo. 

O STF já analisou no RE 248869/SP423, julgado em agosto de 2003, que o direito ao 

                                                 
420 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 5: direito das famílias. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 512. 
421 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.364, 
p. 364. 
422 MADALENO, Rolf. Curso de direito das famílias. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 374. 
423 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 
FILIAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DE 
SÃO PAULO”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 248869/SP, Brasília, 07 de 
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reconhecimento do estado de filiação é indisponível, está protegido constitucionalmente uma 

vez que a CF/88 protege a entidade familiar e a criança, justificando a capacidade postulatória 

do Ministério Público na ação de investigação de paternidade, ante a provocação da parte 

interessada. O STF afastou a alegação do direito a intimidade, que encontra limite no direito 

da criança e do Estado em ver reconhecida a paternidade. 

O STJ possui várias decisões que reconhecem a filiação socioafetiva como espécie 

de filiação que se distingue da filiação biológica e jurídica. Todavia, nem sempre a 

paternidade socioafetiva prevalece sobre a biológica, pois a mesma deve ser analisada com 

ponderação no caso concreto. Eis uma decisão favorável ao reconhecimento da paternidade 

biológica frente a socioafetiva: 

   
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. VÍNCULO BIOLÓGICO 
COMPROVADO. "ADOÇÃO À BRASILEIRA". PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO 
RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA 
BUSCADA PELA FILHA REGISTRAL. 
1. Nas demandas sobre filiação, não se pode estabelecer regra absoluta 
que recomende, invariavelmente, a prevalência da paternidade 
socioafetiva sobre a biológica. É preciso levar em consideração quem 
postula o reconhecimento ou a negativa da paternidade, bem como as 
circunstâncias fáticas de cada caso. 
2. No contexto da chamada "adoção à brasileira", quando é o filho 
quem busca a paternidade biológica, não se lhe pode negar esse direito 
com fundamento na filiação socioafetiva desenvolvida com o pai 
registral, sobretudo quando este não contesta o pedido. 
3. Recurso especial conhecido e provido.424 

 

Em contrapartida, há decisões que determinam a permanência da filiação 

socioafetiva, baseada na posse do estado de filho, em detrimento da biológica, como: 

DIREITO DAS FAMÍLIAS. AÇÃO NEGATÓRIA DE 
PATERNIDADE. EXAME DE DNA NEGATIVO. 
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
1. Em conformidade com os princípios do Código Civil de 2002 e da 
Constituição Federal de 1988, o êxito em ação negatória de 
paternidade depende da demonstração, a um só tempo, da inexistência 
de origem biológica e também de que não tenha sido constituído o 

                                                                                                                                                         
agosto de 2003. Ver integra do acórdão disponível no site 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+248869
%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+248869%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos
&url=http://tinyurl.com/a9jjks2. 
424 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1256025/RS, Relator Ministro João Otávio de 
Noronha, Brasília, 19 de março de 2014. 
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estado de filiação, fortemente marcado pelas relações socioafetiva e 
edificado na convivência familiar. Vale dizer que a pretensão voltada à 
impugnação da paternidade não pode prosperar, quando fundada 
apenas na origem genética, mas em aberto conflito com a paternidade 
socioafetiva. 
2. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a paternidade 
socioafetiva (ou a posse do estado de filiação), desde sempre existente 
entre o autor e as requeridas. Assim, se a declaração realizada pelo 
autor por ocasião do registro foi uma inverdade no que concerne à 
origem genética, certamente não o foi no que toca ao desígnio de 
estabelecer com as então infantes vínculos afetivos próprios do estado 
de filho, verdade em si bastante à manutenção do registro de 
nascimento e ao afastamento da alegação de falsidade ou erro. 
3. Recurso especial não provido.425 

    

Cabe ainda lembrar que na I e III Jornadas de Direito Civil, promovidas pelo 

Conselho da Justiça Federal, foram aprovados os Enunciados 103, 108 e 256, reconhecendo o 

instituto da paternidade socioafetiva, fundada na posse do estado de filho, modalidade de 

parentesco civil enunciada de forma geral no art. 1.593 do Código Civil. Isso foi reafirmado 

no enunciado nº 519 da IV Jornada de Direito Civil da seguinte forma: “O reconhecimento 

judicial do vínculo de parentesco em virtude de socioafetividade deve ocorrer a partir da 

relação entre pai(s) e filho(s), com base na posse do estado de filho, para que produza efeitos 

pessoais e patrimoniais”. Já o enunciado nº 341 da IV Jornada de Direito Civil dispos que 

“para fins do art. 1.696, a relação socioafetiva pode ser elemento gerador de obrigação 

alimentar”.426  

Hoje também se discute a chamada multiparentalidade, a possibilidade de um filho 

possuir mais de uma mãe e/ou mais de um pai simultaneamente em sua certidão de 

nascimento, normalmente em virtude de uma família recomposta ou de uma familia 

homoafetiva. Nesses caso há a coexistencia de critério biológico e afetivo a um só tempo427. 

Por todos este motivos, a decisão do STF sobre a existencia da filiação socioafetiva e 

sua prevalencia ou não sobre a filiação biológica, será um marco que tanto confirmará a 

afetividade como elemento constitutivo da familia e valor jurídico, em especial das relações 

entre pais e filhos, bem como guiará o interprete infraconstitucional nas decisões sobre o tema 

em cada caso concreto. 

                                                 
425 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1059214/RS, Relator Ministro Luis Felipe 
Salomão, Brasília, 12 de março de 2012. 
426 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Jornadas de Direito Civil. Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/ 
cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/enunciados-aprovados-da-i-iii-iv-e-v-jornada-de-direito-civil/jornadas-de-direito-
civil-enunciados-aprovados>. Acesso em: 03 fev. 2014. 
427 Notícia veiculada no site https://www.ibdfam.org.br/noticias/5243/TJRJ+reconhece+multiparentalidade. 
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Cabe relatar que há notícias que o sistema do Plenário Virtual do STF foi 

reformulado para que o primeiro ministro que discorde da manifestação do relator tenha de se 

manifestar, expondo suas razões para a discordância, conforme decidido na Questão de 

Ordem no Recurso Extraordinário 559.994, Rel. Min. Marco Aurélio. É fundamental que 

ocorra uma discussão ampla e prévia, estabelecendo-se um diálogo com o jurisdicionado e os 

membros do STF, uma vez que é irrecorrível a decisão que rejeita o recurso por falta de 

repercussão. 

A decisão do STF sobre filiação socioafetiva terá impacto direto tanto em questões 

de família quanto de sucessão, pois produzirá efeitos pessoais e patrimoniais a partir do 

parentesco civil. Na área de sucessão, o filho socioafetivo será herdeiro legítimo, tendo direito 

à legítima, visto que o CC/2002 determina que havendo herdeiros necessários legítimos 

(cônjuge, descendentes e ascendentes) no mínimo 50% (cinquenta por cento) da herança deve 

ser dividida entre eles, enquanto os demais 50% (cinquenta por cento) da herança são de uso 

livre pelo autor do testamento.  

O princípio da solidariedade familiar passará a ser aplicado nessa nova relação 

familiar, construída no envolvimento afetivo que proporcionou a posse do estado de filho. 

Inclusive Rolf Madaleno afirma que “a paternidade socioafetiva é a real paternidade do afeto 

e da solidariedade: são gestos de amor que registram a conivência de interesses entre o filho 

registral e o seu pai de afeto”428.  

 

 

5.2 A AFETIVIDADE E O DEVER DE CUIDAR: UMA ANÁLISE DOS RECURSOS 

ESPECIAIS JULGADOS NO STJ SOBRE ABANDONO AFETIVO  

 

Verifica-se no site do STJ o julgamento de seis recursos especiais que versam sobre o 

tema abandono afetivo: REsp 1298576/RJ julgado em 21/08/2012; Agravo Regimental 

(AgRg) no REsp 1099959/DF julgado em 15/05/2012; REsp 1159242/SP julgado em 

24/04/2012; REsp 514350/SP julgado em 28/04/2009; REsp 757411/MG julgado em 

29/11/2005 e REsp 275568/RJ julgado em 18/05/2004. 

Iniciando a análise pelo mais antigo, verifica-se que o REsp 275568/RJ429 versa 

                                                 
428 MADALENO, Rolf. Paternidade alimentar. In: Revista Brasileira de Direito das famílias, ano VIII, n. 37, 
p. 138, ago/set 2006. 
429 “DIREITO CIVIL. PÁTRIO PODER. DESTITUIÇÃO POR ABANDONO AFETIVO. POSSIBILIDADE. 
ART. 395, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 22 DO ECA. INTERESSES DO MENOR. 
PREVALÊNCIA. - Caracterizado o abandono efetivo, cancela-se o pátrio poder dos pais biológicos. Inteligência 
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sobre a possibilidade de destituição do poder familiar da mãe por abandono afetivo em 

relação ao filho abandonado na maternidade. No voto proferido pelo relator, resta identificado 

que o conceito de abandono intelectual, afetivo e jurídico surge no artigo 2º, incisos III e IV 

da Lei nº 6.697/79. Que os artigos 227 e 229 da CF/88 encamparam este conceito e que a Lei 

nº 8.069/90 (ECA) também reforça todas as formas de abandono da criança e do adolescente. 

Inclusive, salienta que não se pode conceber que a “mens legis consista em sancionar 

somente a mãe ou o pai que deixe o filho em situação de abandono material ou intelectual, 

passando ao largo do abandono afetivo”, sendo necessário “interpretar o vocábulo abandono 

em seu sentido lato, aí sendo compreendidas todas as formas de sua manifestação”.   

O REsp 757411/MG430 é o primeiro julgado do STJ que versa sobre a possibilidade 

de condenação do pai a pagar indenização por danos morais ao filho por abandono afetivo. O 

relator aponta em seu voto que no caso de “abandono ou do descumprimento injustificado do 

dever de sustento, guarda e educação dos filhos [...] a legislação prevê como punição a perda 

do poder familiar”, que é a “mais grave pena civil a ser imputada a um pai”, sendo esta a 

forma que se mostra eficiente para dissuadir a conduta de abandono, não se justificando a 

indenização pelo abandono moral. 

Ao final argumenta que não pode o Judiciário “obrigar alguém a amar, ou a manter 

um relacionamento afetivo”, sendo que “nenhuma finalidade positiva seria alcançada com a 

indenização pleiteada”, não havendo a possibilidade de reparação a que alude o art. 159 do 

Código Civil de 1916, e, por consequência, não havendo como reconhecer o abandono afetivo 

como dano passível de indenização. Neste caso o recurso foi conhecido e provido para afastar 

a possibilidade de indenização nos casos de abandono moral. 

Já no caso do REsp 514350/SP431, foi inicialmente reconhecida a paternidade do 

                                                                                                                                                         
do Art. 395, II do Código Bevilacqua, em conjunto com o Art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a 
mãe abandonou o filho, na própria maternidade, não mais o procurando, ela jamais exerceu o pátrio poder.” 
BRASIL. Superior. Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 275568/RJ, Relator Ministro Humberto Gomes De 
Barros, Data da Publicação/Fonte DJ 09/08/2004 p. 267. Integra do acórdão disponível no site 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200000888869 &dt_publicacao=09/08/2004. 
430 “RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO MORAL. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. A indenização por dano moral pressupõe a prática de ato ilícito, não rendendo ensejo à 
aplicabilidade da norma do art. 159 do Código Civil de 1916 o abandono afetivo, incapaz de reparação 
pecuniária. 2. Recurso especial conhecido e provido.” BRASIL. Superior. Tribunal de Justiça. Recurso Especial 
nº 757411/MG, Relator Ministro Fernando Gonçalves, Data da Publicação/Fonte: DJ 27/03/2006 p. 299. Integra 
do acórdão disponível no site https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200500854643&dt_ 
publicacao=27/03/2006. 
431 “CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RECONHECIMENTO. 
DANOS MORAIS REJEITADOS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. I. Firmou o Superior Tribunal de 
Justiça que ‘A indenização por dano moral pressupõe a prática de ato ilícito, não rendendo ensejo à 
aplicabilidade da norma do art. 159 do Código Civil de 1916 o abandono afetivo, incapaz de reparação 
pecuniária’ (Resp n.757.411/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, unânime, DJU de 29.11.2005). II. 
Recurso especial não conhecido.” BRASIL. Superior. Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 514350/SP, 
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investigado na ação de investigação de paternidade, porém negada a indenização por danos 

morais relativa ao abandono afetivo do filho pelo investigado/pai, que apesar de saber sua 

condição de genitor teria se furtado "a dar carinho, atenção e presença ao filho, deixando-o à 

mercê do cruel repúdio". Ademais, esse pai possui outros dois filhos, que exibem “condição 

social e financeira de alto padrão e invejável à classe média", tendo o filho ora reconhecido 

sofrido “sérios danos, tanto morais quanto patrimoniais, intelectuais e afetivos", motivo pelo 

qual postula a reforma parcial do acórdão para que o pai seja condenado por abandono afetivo 

em decorrência da recusa ilícita em reconhecer-lhe a paternidade. 

Nesse caso, o STJ ainda não tinha modificado seu entendimento sobre abandono 

afetivo, o que resultou no voto do relator e julgamento não conhecer o recurso em virtude da 

irresignação do filho não prosperar, posto que a “decisão objurgada se harmoniza com o 

entendimento desta 4ª Turma no julgamento do REsp n. 757.411/MG”.  

Em 24/04/2012 ocorreu a grande mudança no pensamento do STJ a respeito do 

abandono afetivo no julgamento do REsp 1159242/SP: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. 
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 
1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à responsabilidade 
civil e o consequente dever de indenizar/compensar no Direito das famílias. 
2. O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento jurídico 
brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas 
diversas desinências, como se observa do art. 227 da CF/88. 
3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica em 
se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque o 
non facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de 
criação, educação e companhia - de cuidado - importa em vulneração da imposição 
legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação por danos morais 
por abandono psicológico. 
4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno cuidado 
de um dos genitores em relação à sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados 
parentais que, para além do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos 
quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e inserção 
social. 
5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes ou, ainda, 
fatores atenuantes - por demandarem revolvimento de matéria fática - não podem ser 
objeto de reavaliação na estreita via do recurso especial. 
6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais é possível, 
em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de 
origem revela-se irrisória ou exagerada. 
7. Recurso especial parcialmente provido.432 

 

A ação inicial visava a condenação do pai ao pagamento de indenização por danos 

                                                                                                                                                         
Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Data da Publicação/Fonte: DJe 25/05/2009. Integra do acórdão 
disponível no site https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200300209553&dt_ 
publicacao=25/05/2009. 
432 BRASIL. Superior. Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1159242/SP, Relator Ministra Nancy Andrighi, 
Data da Publicação/Fonte: DJe 10/05/2012. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp? 
registro=200901937019&dt_publicacao=10/05/2012>. Acesso em 03 fev. 2014. 
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materiais e compensação por danos morais em favor da filha, por ter esta sofrido abandono 

material e afetivo durante sua infância e juventude. Na sentença de primeiro grau, o juiz 

julgou improcedente o pedido deduzido pela filha, ao fundamento de que o “distanciamento 

entre pai e filha deveu-se, primordialmente, ao comportamento agressivo da mãe em relação 

ao recorrente, nas situações em que houve contato entre as partes, após a ruptura do 

relacionamento ocorrido entre os genitores da recorrida”433. O acórdão proferido no TJSP, ao 

contrário, deu provimento à apelação interposta pela filha/recorrida, reconhecendo o seu 

abandono afetivo, por parte do pai/recorrente, fixando a compensação por danos morais em 

R$ 415.000,00. 

A relatora inicia seu voto pelo exame da possibilidade de existência de dano moral 

nas relações familiares, e aponta que “não existem restrições legais à aplicação das regras 

relativas à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar, no direito de 

família”. Inclusive menciona que art. 5º, incisos V e X da CF/88 e arts. 186 e 927 do CC/2002 

tratam do tema de maneira ampla e irrestrita, sendo “possível se inferir que regulam, 

inclusive, as relações nascidas dentro de um núcleo familiar, em suas diversas formas”.434 

Nesse diapasão, verifica-se que a perda do poder familiar (art. 1638, II, do CC/2002), 

“apontada como a única punição possível de ser imposta aos pais que descuram do múnus a 

eles atribuído, de dirigirem a criação e educação de seus filhos (art. 1634, II, do CC/2002)”, 

não tem o condão de suprimir ou afastar a possibilidade de indenizações ou compensações, 

porque tem como “objetivo primário resguardar a integridade do menor, ofertando-lhe, por 

outros meios, a criação e educação negada pelos genitores, e nunca compensar os prejuízos 

advindos do malcuidado recebido pelos  filhos”.435 

Em seguida, a relatora trata dos elementos necessários à indenização do dano moral, 

ou seja, a responsabilidade civil subjetiva: o dano, a culpa do autor e o nexo causal. E, apesar 

de apontar o “alto grau de subjetividade” de elementos como “afetividade, amor, mágoa, entre 

outros”, mostra que é possível visualizar na relação familiar entre pais e filhos “liame objetivo 

e subjacente, calcado no vínculo biológico ou mesmo autoimposto – casos de adoção –, para 

os quais há preconização constitucional e legal de obrigações mínimas”.436 

Para ela é indiscutível que existe tanto o vínculo legal quanto o afetivo une pais e 

filhos, sendo que dentre os “deveres inerentes ao poder familiar, destacam-se o dever de 

                                                 
433 BRASIL. Superior. Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1159242/SP, Relator Ministra Nancy Andrighi, 
Data da Publicação/Fonte: DJe 10/05/2012. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp? 
registro=200901937019&dt_publicacao=10/05/2012>. Acesso em 03 fev. 2014. 
434 Ibidem. 
435 Ibidem. 
436 Ibidem. 
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convívio, de cuidado, de criação e educação dos filhos”, os quais “envolvem a necessária 

transmissão de atenção e o acompanhamento do desenvolvimento sócio-psicológico da 

criança”, sendo este vínculo que deve ser buscado e mensurado.437 

Passando a análise de “existência de ação ou omissão, juridicamente relevante, para 

fins de configuração de possível responsabilidade civil”, a relatora aduz que os “pais 

assumem obrigações jurídicas em relação à sua prole, que vão além daquelas chamadas 

necessarium vitae”, como educação, lazer, regras de conduta, e, em especial o cuidado, que é 

fator importante, “essencial à criação e formação de um adulto que tenha integridade física e 

psicológica e seja capaz de conviver, em sociedade, respeitando seus limites, buscando seus 

direitos, exercendo plenamente sua cidadania”.438 

Nota-se que há o entendimento de que o cuidado tem valor jurídico, que já está 

incorporado no ordenamento jurídico brasileiro de forma implícita, como se observa do art. 

227 e 229 da CF/88. Não se pode discutir a mensuração do amor (que é intangível), mas é 

possível verificar o cumprimento ou descumprimento, total ou parcial da obrigação legal de 

cuidar. Assim, há dever jurídico de cuidar, com elementos objetivos possíveis de serem 

verificados, comprovados em ações e omissões, e, nessa vertente é possível mensurar o 

chamado abandono afetivo. 

A configuração não precisa estar adstrita a um laudo de especialista em saúde 

apontando alguma patologia surgida desse abandono afetivo; basta a configuração e 

persistência do sofrimento, mágoa e tristeza vivenciada pelo filho em virtude dessa ausência 

de cuidado. Por todos esses motivos, o voto da relatora foi no sentido de parcial provimento 

ao recurso especial, apenas para reduzir o valor da compensação por danos morais ao patamar 

de R$ 200.000,00. 

O ministro Massami Uyeda não acompanhou a relatora, alertando em seu voto que a 

“interpretação dos princípios constitucionais requer razoabilidade, proporcionalidade”. E, que 

tal julgamento pode “estabelecer uma cizânia dentro da família”, além de perguntar o que 

passaria a ser considerado “negligência no sentido do dever, do pátrio dever?”. Nesse sentido, 

ele vota pelo provimento ao recurso, mas julgando improcedente a ação.439 

O ministro Sidnei Beneti profere um voto em termos intermediários, pois entende 

que a existência de vínculo familiar não constitui causa de exclusão da indenização por 

                                                 
437 BRASIL. Superior. Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1159242/SP, Relator Ministra Nancy Andrighi, 
Data da Publicação/Fonte: DJe 10/05/2012. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp? 
registro=200901937019&dt_publicacao=10/05/2012>. Acesso em 03 fev. 2014. 
438 Ibidem. 
439 Ibidem. 
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sofrimento moral diante de “injusta ação ou omissão injusta”, inclusive aponta que não há no 

sistema jurídico nacional, causa excludente fundada em relação familiar. Observa também que 

a sanção da perda do poder familiar não exclui o direito a uma sanção patrimonial, porém a 

responsabilidade pelo dano moral deve ser proporcional à ação ou omissão do agente, com a 

fixação de valores a título dessa indenização moral efetuada por estimativa à luz de condições 

interagentes entre si em cada caso concreto.440  

Importante destacar que este novo entendimento do STJ serve de paradigma para o 

julgamento de ações que versam sobre o abandono afetivo, fornecendo uma forma objetiva de 

apurar o dano causado pela ausência de cuidado, uma consequência pratica da falta de afeto.  

Leonardo Boff441 afirma que “o cuidado assume uma dupla função: de prevenção a 

danos futuros e de regeneração de danos passados”, ou seja, ao cuidar se previne danos, 

havendo menores consequências porque existiu ação no sentido de cuidar. E, mesmo quando 

se deixa de cuidar, ocorre uma regeneração no momento em que se passa a cuidar, apagando-

se a imagem de desprezo, de desapego, de desamor e consequentemente o dano, pelo poder da 

transformação do sentimento.  

A palavra cuidar significa cogitar, pensar, prestar atenção em alguém ou algo, 

realizar algo com atenção. Já a palavra cuidado é adjetivo que identifica o que é bem-feito, 

bom trato, o que foi ou é objeto de tratamento especial, zelo, é a atenção especial, o desvelo 

que se dedica a alguém ou algo.442  

Cuidar das pessoas implica em ter intimidade, em acolhida, respeito, em dar sossego 

e repouso. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de 

envolvimento afetivo com o outro, e não apenas um passageiro momento de atenção, de zelo 

e de desvelo.443 

A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989 nos artigos 3º, 7º, 

9º e 18 mencionam o dever de cuidar das crianças tanto da família, quanto das instituições 

públicas, protegendo-as de maus-tratos ou descuido. Assim, os pais e o Estado têm obrigações 

comuns com relação à educação e ao desenvolvimento da criança.  

Ademais, o princípio 6º da Declaração dos Direitos da Criança444 de 20 de novembro 

                                                 
440 BRASIL. Superior. Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1159242/SP, Relator Ministra Nancy Andrighi, 
Data da Publicação/Fonte: DJe 10/05/2012. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp? 
registro=200901937019&dt_publicacao=10/05/2012>. Acesso em 03 fev. 2014. 
441 BOFF, Leonardo. Ética e moral, a busca dos fundamentos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011, p.48. 
442 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2009, p. 581. 
443 BOFF, Leonardo. Ética e moral, a busca dos fundamentos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011, p. 96. 
444 DHNET. Declaração dos Direitos da Criança. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/ 
c_a/lex41.htm>. Acesso em: 13 set. 2012. 



145 
 

de 1959 dispõe que “Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a 

criança precisa de amor e compreensão”, salientando que elas serão criadas “sempre que 

possível, aos cuidados e sob a responsabilidade dos pais e, em qualquer hipótese, num 

ambiente de afeto e de segurança moral e material”, sendo o amor/afeto um direito da criança 

o qual contém a contrapartida da dimensão do dever dos pais de criar ambiente de amor/afeto. 

Essa atitude concreta de cuidar é “fonte geradora de atos”, é um dever que se 

sobrepõe “a todos os demais deveres jurídicos, posto que o mesmo visa a resguardar, antes e 

acima de qualquer coisa, o ser humano”, proporcionando o seu desenvolvimento físico e 

emocional. 445     

Quando a atitude de cuidar está ligada a afetividade/afeto, gera no filho, na esposa, 

no parente, a sensação de ser amado, quando o cuidado está desprovido do afeto, é uma 

obrigação, tornando aquele que o mantém, um simples provedor, como no caso do pai que 

paga pensão alimentícia em dia do filho mas não participa da vida dele. Assim, a falta de afeto 

dos pais pode deixar sequelas na personalidade do filho que está em pleno desenvolvimento 

físico e psicológico; já, em sentido contrário a convivência familiar que se desenvolve numa 

relação afetuosa, gera sensação de segurança, de cuidado, de amor, além de suprir outras 

necessidades humanas básicas. 

Constata-se a existência de alguns transtornos que surgem devido à falta de afeto, 

como a depressão, fobias, ansiedade, irritabilidade, medo, obsessão, falta de paciência, fúria; e 

isso afeta especialmente a criança. Se ela cresce num ambiente seguro e equilibrado, sendo 

amada e respeitada, se torna um adulto estável emocionalmente; mas se não há afetividade em 

sua vida se tornam frias e não conseguem expressar emoções positivas. 

Importante observar que não há abandono afetivo quando o pai não conhece a sua 

condição de pai em relação ao filho. Há portanto, para uma possível configuração de 

abandono afetivo, a necessidade da comprovação de que o pai conhecia sua condição de 

ascendente, e que houve omissão ou não cumprimento pelo pai com relação ao dever de 

cuidar, de conviver, de educar. De toda forma, o que se pretende é uma reparação e não uma 

punição do pai.  

Não se pode falar em dano moral punitivo, mas somente reparatório em 

consequência dos abalos psíquicos sofridos pelo filho, que comprometem seu 

desenvolvimento saudável, devido à ausência de afeto e carinho por aquele que deveria ser o 

                                                 
445 TUPINAMBÁ, Roberta. O cuidado como princípio jurídico nas relações familiares. In: PEREIRA, Tânia da 
Silva e OLIVEIRA, Guilherme de (Coord.). O Cuidado como Valor Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 
357. 
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seu primeiro protetor. A falta de afetividade não pode ser confundida com a negligência, dever 

de prover/sustentar o filho, pois esta caracteriza o ato ilícito, que será sancionada com a perda 

do poder familiar, e aquela gerará a obrigação de indenizar em decorrência da não assistência 

ou participação na educação e no desenvolvimento do filho, causando danos à personalidade 

do indivíduo. Essa dor do filho abandonado é real e seus efeitos são devastadores. 

Voltando a análise dos julgados do STJ, é necessário observar que no AgRg no REsp 

1099959/DF446, julgado em 15/05/2012, não há novas compreensões em relação ao tema de 

abandono afetivo. Todavia, o REsp 1298576/RJ, julgado em 21/08/2012, traz um novo 

entendimento acerca da prescrição da ação de indenização por abandono afetivo: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO, EM 
SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR ABANDONO 
AFETIVO E ALEGADAS OFENSAS.  DECISÃO QUE JULGA 
ANTECIPADAMENTE O FEITO PARA, SEM EMISSÃO DE JUÍZO ACERCA 
DO SEU CABIMENTO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO. PATERNIDADE 
CONHECIDA PELO AUTOR, QUE AJUIZOU A AÇÃO COM 51 ANOS DE 
IDADE, DESDE A SUA INFÂNCIA. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL 
A CONTAR DA MAIORIDADE, QUANDO CESSOU O PODER FAMILIAR DO 
RÉU. 1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se 
evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede 
de recurso especial, de matéria constitucional. 2. Os direitos subjetivos estão sujeitos 
à violações, e quando verificadas, nasce para o titular do direito subjetivo a 
faculdade (poder) de exigir de outrem uma ação ou omissão (prestação positiva ou 
negativa), poder este tradicionalmente nomeado de pretensão. 3.  A  ação de 
investigação de paternidade é imprescritível, tratando-se de direito personalíssimo, e 
a sentença que reconhece o vínculo tem caráter declaratório, visando acertar a 
relação jurídica da paternidade do filho, sem constituir para o autor nenhum direito 
novo, não podendo o seu efeito retrooperante alcançar os efeitos passados das 
situações de direito. 4. O autor nasceu no ano de 1957 e, como afirma que desde a 
infância tinha conhecimento de que o réu era seu pai, à luz do disposto nos artigos 
9º, 168, 177 e 392, III, do Código Civil de 1916, o prazo prescricional vintenário, 
previsto no Código anterior para as ações pessoais, fluiu a partir de quando o autor 
atingiu a maioridade e extinguiu-se assim o "pátrio poder". Todavia, tendo a ação 
sido ajuizada somente em outubro de 2008, impõe-se reconhecer operada a 
prescrição, o que inviabiliza a apreciação da pretensão quanto a compensação por 
danos morais. 5. Recurso especial não provido. 447  

 

Fica claro no voto do relator que todas as chamadas “tutelas condenatórias (que 

                                                 
446 “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ALTERAM O 
ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE ADOÇÃO UNILATERAL 
CUMULADA COM PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. ART. 148, III, DO ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 
PRIMAZIA DO INTERESSE DO MENOR. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE 
DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ABANDONO DO ADOTANDO RECONHECIDO NAS 
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 07/STJ”. BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1099959/DF, Relator Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, Data da Publicação/Fonte: DJe 21/05/2012. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/ 
revistaeletronica/ita.asp?registro =200802340340&dt_publicacao=21/05/2012>. Acesso em: 03 fev. 2014. 
447 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1298576/RJ, Relator Ministro Luis Felipe 
Salomão, Data da Publicação/Fonte: DJe 06/09/2012. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ 
ita.asp?registro=201103061740&dt_publicacao=06/09/2012>. Acesso em: 03 fev. 2014. 
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visam a recompor um direito subjetivo violado, mediante uma prestação do réu) sujeitam-se a 

prazos prescricionais”448, sendo que para o caso do abandono afetivo tal prazo é de 03 anos de 

acordo com o disposto no art. 206, §3º, inciso V do CC/2002. O prazo prescricional começa a 

fluir no ano em que o filho atinge a maioridade, uma vez que cessa os deveres inerentes ao 

poder familiar, bem como termina a causa impeditiva do início da contagem do prazo 

prescricional. 

A doutrina ainda aponta a possibilidade de indenização por abandono afetivo inverso, 

qual seja, da omissão do filho do seu dever de cuidar do pai idoso; com fundamento no art. 

230 da CF/88 que prevê que tanto a família, quanto a sociedade e o Estado possuem o “dever 

de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade e garantindo-lhe o direito à vida”.  

O art. 3º do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) determina que “é obrigação da 

família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público, assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade” a efetividade de vários direitos, elencando entre eles a dignidade, o respeito, a 

convivência familiar, com a finalidade de proporcionar um maior intercâmbio entre o idoso e 

outras gerações, bem como preservar os laços afetivos construídos no convívio diário. 

Os dois tipos de abandonos afetivos devem ser provados caso a caso, por meio da 

configuração dos requisitos inerentes a responsabilidade civil subjetiva, bem como do real 

dano causado pela inobservância da afetividade, como conduta humana em relação ao cuidar 

do outro, conduta esta capaz de cria vínculos na coexistência diária familiar.  

 

 

5.3 A SOLIDARIEDADE FAMILIAR NA VISÃO DO STF E STJ 

 

O princípio da solidariedade familiar possui um viés tanto patrimonial, quanto 

afetivo e psicológico, exigindo que haja respeito e consideração mútuos em relação aos 

membros da família, além de impor deveres recíprocos, em respeito ao princípio da dignidade 

da pessoa humana.  

Para Rodrigo da Cunha Pereira449, a “aplicabilidade direta do princípio da 

solidariedade oferece ao intérprete a diretriz adequada para a solução de questões difíceis de 

                                                 
448 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1298576/RJ, Relator Ministro Luis Felipe 
Salomão, Data da Publicação/Fonte: DJe 06/09/2012. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ 
ita.asp?registro=201103061740&dt_ publicacao=06/09/2012>. Acesso em: 03 fev. 2014. 
449 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípio da solidariedade Familiar. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha 
(Coord.). Família e Solidariedade. Rio de Janeiro: IBDFAM - Lumen Juris, 2008, p.11-12. 
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direito das famílias”. Inclusive, este princípio “impõe efeitos posteriores ao casamento ou a 

transeficácia do dever de solidariedade, contraídos durante a convivência familiar, em razão 

desta, pouco importando a causa do rompimento". 

Percebe-se que este princípio foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 102877/SP, julgado em 14/09/1984, pela Segunda 

Turma450, envolvendo Direito das Famílias, antes mesmo da Constituição Federal de 1988 

inaugurar uma nova ordem jurídica familiar, ampliando as possibilidades de novos arranjos, 

além do casamento, de serem considerados como entidades familiares: 

DIREITO. CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. A OBRIGAÇÃO 
ALIMENTAR OU PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE 
PARENTESCO, COMO ESTÁ EXPRESSO NOS ARTS. 396 E 397 DO CÓDIGO 
CIVIL, A VALORIZAR O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR, OU 
ASSENTA NO DEVER DE MÚTUA ASSISTENCIA ENTRE OS CONJUGES 
(VER ART-231, INC-III, DO CÓDIGO CIVIL E ART. 19 DA LEI DE DIVÓRCIO). 
DAI, DECORRE QUE ENTRE CONCUBINOS NÃO HÁ DIREITO A 
PRESTAÇÃO ALIMENTAR. CORRETA A SENTENÇA, AO EXONERAR O 
RECORRENTE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM RELAÇÃO A FILHA 
MARCIA MOURA, E AO CONSIDERAR INSUBSISTENTE OBRIGAÇÃO 
ALIMENTAR DIVISADA PELA RECORRIDA, EX-CONCUBINA, QUE, NA 
VERDADE, APENAS REPRESENTAVA A FILHA MENOR. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO COM BASE NAS LETRAS 'A' E 'D' DO 
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, E PROVIDO, PARA RESTABELECER A 
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 

 

Este caso é bastante interessante porque versa sobre direito a alimentos no 

concubinato antes da CF/88, quando a união estável não era ainda reconhecida pelo 

ordenamento jurídico pátrio como entidade familiar. Apesar do relator já apontar a existência 

do princípio da solidariedade familiar como base da obrigação de prestar alimentos entre 

parentes e cônjuges, tal princípio se ajusta a várias formas de família, mas não se ajusta, até 

hoje à situação do concubinato impuro, o qual não é reconhecido como entidade familiar, nos 

termos do art. 1.727 do CC/2002451. 

No STJ há cinco julgamentos que versam sobre solidariedade familiar. O primeiro 

julgado é relativo ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 339992/CE, que 

teve como relator o Ministro Humberto Martins, com data do julgamento em 03/09/2013 e 

data da publicação/Fonte DJe 11/09/2013:  

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE RECEBEDORA DE 
PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 12/1999. MATÉRIA ANALISADA PELA 
CORTE DE ORIGEM À LUZ DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 

                                                 
450 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 102877/SP, Relator Min. Djaci Falcão, 
Brasília, 14 de setembro de 1984. In: EMENT VOL-01355-04, PP-00751. 
451 Art. 1.727 do CC/2002: “As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, 
constituem concubinato”. BRASIL. Código Civil. Vade Mecum Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 271. 
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IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. 
1. O Tribunal de origem entendeu que a agravada, ex-cônjuge recebedora de pensão 
alimentícia em decorrência da separação judicial posteriormente convertida em 
divórcio, pode pleitear pensão por morte de servidor, uma vez que comprovada sua 
dependência econômica em relação a ele. 
2. Intenta o Estado agravante a aplicação da Lei Complementar Estadual n. 12/1999 
vigente à época do óbito, norma que não prevê o benefício da pensão por morte para 
cônjuge divorciado, e, caso assim não se entenda, requer a declaração de 
inconstitucionalidade da referida lei, sob pena de violação do art. 97 da Constituição 
Federal, bem como da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. 
3. O fundamento que serviu para a Corte de origem afastar a aplicação da Lei 
Complementar Estadual n. 12/99 possui índole constitucional (princípios da 
dignidade da pessoa humana, da assistência recíproca e da solidariedade familiar), 
de modo a afastar a competência desta Corte Superior de Justiça para o deslinde do 
desiderato contido no recurso especial. Agravo regimental improvido. 452 
 

Este caso versa sobre o recurso especial interposto pela ex-cônjuge com fundamento 

no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 

do Ceará que concedeu a reimplantação, em folha de pagamento, da pensão por morte devida 

à ex-cônjuge já divorciado do falecido servidor, no valor de 30% do que este receberia, se 

vivo fosse. O Tribunal de origem entendeu que a ex-cônjuge, que era recebedora de pensão 

alimentícia em decorrência da separação judicial posteriormente convertida em divórcio, pode 

pleitear pensão por morte de servidor, uma vez que comprovada sua dependência econômica 

em relação a ele.  

O STJ no exame do recurso especial, afastou a interpretação literal da lei 

complementar vigente na época, para aplicar uma interpretação sistemática, a partir da 

CF/1988, valorizando o princípio da solidariedade familiar na decisão que foi favorável à 

manutenção da decisão do Tribunal de origem: 

Na hipótese em apreço, a aplicação literal da lei vigente à época dos fatos - Lei 
Complementar n. 12/99 - não se coaduna com o atual estágio da evolução do 
ordenamento jurídico pátrio, cuja Carta Constitucional estabelece direitos 
fundamentais garantes da dignidade da pessoa humana. Seria injusto e 
inconstitucional negar à impetrante o percebimento da pensão em razão de uma 
interpretação literal da lei, porque se afigura injusta e inconstitucional qualquer 
interpretação não sistemática, que desconsidere a imperiosa ligação existente entre 
as normas, o fim social de cada uma delas, e a necessária concretização dos direitos 
constitucionalmente previstos. A peculiaridade da circunstância impõe ao julgador 
mais que uma mera atividade de incidência do fato na norma. requerendo a 
aplicação valorativa dos princípios fundamentais norteadores da ordem jurídica 
pátria, notadamente da assistência recíproca e da solidariedade familiar. 

 

O segundo julgado corresponde ao REsp nº 1134387/SP, versa sobre o direito real de 

habitação do cônjuge sobrevivente e a solidariedade em relação ao filhos do casal e os filhos 

exclusivos do cônjuge falecido. A Ministra Nancy Andrighi foi designada relatora, mas teve 

                                                 
452 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 339992/CE. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=201301416128&dt_publicacao=11/09/2013>. Acesso 
em: 03 fev. 2014. 
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seu voto vencido, sendo designado como relator para o Acórdão o Ministro Sidnei Beneti. A 

Terceira Turma julgou o REsp no dia 16/04/2013, com a seguinte Ementa:  

DIREITO CIVIL. DIREITO DAS FAMÍLIAS E SUCESSÃO. DIREITO REAL DE 
HABITAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. RECONHECIMENTO MESMO 
EM FACE DE FILHOS EXCLUSIVOS DO DE CUJOS. 
1.- O direito real de habitação sobre o imóvel que servia de residência do casal deve 
ser conferido ao cônjuge/companheiro sobrevivente não apenas quando houver 
descendentes comuns, mas também quando concorrerem filhos exclusivos do de 
cujos. 
2.- Recurso Especial improvido. 453 
 

No voto vencido, a Ministra Nancy Andrighi pondera que naquele caso “não é 

aplicável a regra do artigo 1.611, § 2º, do CC/1916, que garante ao cônjuge supérstite o direito 

real de habitação no imóvel residencial antes ocupado pelo casal”, em virtude de haver tanto 

filhos do primeiro casamento do de cujus, quanto filhos da segunda união, todos detendo 

frações ideais do imóvel em questão, pois a “mens legislatoris desse direito é impor aos 

descendentes do casal a observância ao princípio da solidariedade familiar, limitando-lhes a 

propriedade do patrimônio herdado em prol do bem-estar do ascendente”, não podendo ser 

aplicado no caso de haver filhos exclusivos do falecido, pois estes “não guardam nenhum tipo 

de solidariedade em relação ao cônjuge supérstite”.454 

Entretanto, fica claro no voto vencedor que o intuito é resguardar a interpretação 

jurídica estabilizada a respeito do direito de habitação, preservando-se o cônjuge que nele 

habite, uma vez que não existe na lei previsão que permita, em face do vínculo mantido entre 

o cônjuge e os filhos herdeiros, afastar o direito real de habitação por contenderem filhos de 

famílias diversas. 

Apesar de não ser apontado o princípio da solidariedade no acórdão final, verifica-se 

que a jurisprudência está construindo todo um arcabouço relativo às novas relações 

familiares, em decorrência da solidariedade, no sentido de que o direito real de habitação deve 

ser conferido tanto ao cônjuge quanto ao companheiro sobrevivente, havendo filhos somente 

do casal, ou só do falecido, ou ambos.  

O terceiro julgado versa sobre Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) nº 

28853/RS, que teve por relatora a Ministra Nancy Andrighi, cujo voto foi vencido, sendo 

designado para relator do Acórdão o Ministro Massami Uyeda. A Terceira Turma julgou o 

RHC em 01/12/2011, e com a seguinte Ementa:  

RECURSO ORDINÁRIO EM FACE DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE 

                                                 
453 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1134387/SP. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro= 200901508033&dt_publicacao=29/05/2013>. Acesso 
em: 03 fev. 2014. 
454 Ibidem. 
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HABEAS CORPUS. PRELIMINAR - EXEQUENTE QUE NÃO ELEGE O RITO 
DO ARTIGO 733, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O 
PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE O 
MAGISTRADO INSTAR A PARTE SOBRE O RITO A SER ADOTADO - 
CONCESSÃO DE ORDEM EX OFFICIO - POSSIBILIDADE. MÉRITO - 
EXECUÇÃO (APENAS) DE VERBA CORRESPONDENTE AOS FRUTOS DO 
PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL A QUE A AUTORA (EXEQUENTE) FAZ 
JUS, ENQUANTO AQUELE SE ENCONTRA NA POSSE EXCLUSIVA DO EX-
MARIDO – VERBA SEM CONTEÚDO ALIMENTAR (EM SENTIDO ESTRITO) 
-  VIÉS COMPENSATÓRIO/INDENIZATÓRIO PELO PREJUÍZO PRESUMIDO 
CONSISTENTE NA NÃO IMISSÃO IMEDIATA NOS BENS AFETOS AO 
QUINHÃO A QUE FAZ JUS - RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 455 

 

Nesse caso, o Recurso Ordinário foi provido, concedendo-se, em definitivo, a ordem 

em favor do paciente, uma vez que não se tratava de execução de  prestação alimentícia, a 

qual é regida pelo procedimento da execução por quantia certa, mas que por ser de natureza 

alimentar, possuindo nobre e urgente fundamento, o art. 733 CPC possibilita ao 

alimentando/exequente requerer que o a Jurisdição utilize do meio coercitivo da prisão civil 

do devedor para as três últimas prestações em atraso, e demais mecanismos processuais que 

propiciem a célere satisfação do débito alimentar.  

Contudo o caso versa sobre execução da verba correspondente aos frutos do 

patrimônio comum do casal, do qual a autora faz jus, enquanto o outro ex-cônjuge se encontra 

na posse exclusiva do bem. Esta verba deriva do direito de meação, não decorrendo do dever 

de solidariedade familiar entre os cônjuges ou da mútua assistência. Seu propósito é evitar o 

enriquecimento indevido por parte daquele que detém a posse dos bens comuns, enquanto não 

efetivada a partilha. 

Ademais, levando-se em consideração o caráter compensatório e/ou ressarcitório da 

verba correspondente à parte dos frutos dos bens comuns, uma vez que tal verba tem o condão 

de apenas ressarcir ou compensar a autora pelo prejuízo presumido consistente na não imissão 

imediata nos bens afetos ao quinhão a que faz jus; não se afigura possível que a execução se 

processe pelo meio coercitivo da prisão, rito mais gravoso para o executado, e restrito à 

hipótese de inadimplemento de verba alimentar, o que não é o caso. 

No voto vencido a Ministra Nancy Andrighi entendeu ser cabível a execução de 

alimentos com decretação de prisão civil na hipótese em que o devedor deixa de pagar ao ex-

cônjuge credor parte da renda líquida dos bens comuns do casal, administrados 

exclusivamente pelo devedor enquanto pendente a partilha.  

Para ela esta verba tem caráter eminentemente alimentar e serve para prover o 

                                                 
455 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 28853/RS. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=201001554708&dt_publicacao=12/03/2012>. Acesso 
em: 03 fev. 2014. 
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sustento do cônjuge ou companheiro que se vê privado do patrimônio comum ante a 

dissolução do vínculo conjugal ou convivência, sendo, inclusive tal obrigação alimentar 

fundada sob os princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, o qual 

possui por base o dever de mútua assistência, o qual vigora até que se conclua a partilha dos 

bens do casal. 

O quarto julgado corresponde ao REsp nº 995538/AC, que teve como relatora a 

Ministra Nancy Andrighi. A Terceira Turma julgou o caso em 04/03/2010, com a seguinte 

Ementa:  

Direito civil. Família. Recurso especial. Ação de reconhecimento e dissolução de 
sociedade de fato c.c. pedido de alimentos. União estável. Caracterização. Situação 
de dependência econômica da alimentanda caracterizada. Obrigação de prestar 
alimentos configurada. Redução do valor com base nos elementos fáticos do 
processo. Restrições legais ao dever de prestar alimentos entre os companheiros não 
declaradas no acórdão impugnado. Inviabilidade de análise da questão. 
Imutabilidade da situação fática tal como descrita pelo Tribunal estadual. 456 

 

O caso discute a obrigação de prestar alimentos entre companheiros, com a 

peculiaridade de que o recorrente imputa a parte da recorrida quebra do dever de respeito 

inerente às relações pessoais entre companheiros (art. 1.724 do CC/02). Lembrando que a 

imputação de culpa ao cônjuge era possível até a vigência da Emenda Constitucional nº 

66/2010, que foi publicada em 13 de julho de 2010. 

O Tribunal de origem não imputou, à recorrida, qualquer comportamento que 

acarretasse o desrespeito aos deveres entre companheiros, não havendo situação que 

determinasse a culpa da alimentanda, mas sim a presença de uma situação de dependência de 

aproximadamente 29 anos, de modo que se tornou inviável o pedido do recorrente de redução 

dos alimentos para apenas os indispensáveis à subsistência da alimentanda, sob a perspectiva 

de que a situação de necessidade resultaria de culpa da mesma (art. 1.694, § 2º, do CC/02). 

No acórdão fica claro que o recurso especial não foi conhecido, em virtude do dever 

de prestar alimentos entre cônjuges e companheiros revestir-se de caráter assistencial, de estar 

assentado no vínculo conjugal ou de união estável, além de fundamentado no princípio da 

solidariedade familiar e, de forma subjacente, no dever legal de mútua assistência. 

O quinto julgado corresponde ao REsp nº 437144/RS, tendo por relator o Ministro. 

Castro Filho. A Terceira Turma julgou o caso em 07/10/2003, com a seguinte Ementa: 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO 
REPARATÓRIA POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO 

                                                 
456 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 995538/AC. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200702406419&dt_publicacao=17/03/2010>. Acesso 
em: 02 fev. 2014. 
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ALIMENTÍCIA. ONOPONIBILIDADE DA IMPENHORABILIDADE DO BEM 
DE FAMÍLIA. 
O comando do artigo 3º, III, da Lei nº 8.009/90, excepcionando a regra geral da 
impenhorabilidade do bem de família, também se aplica aos casos de pensão 
alimentícia decorrente de ato ilícito – acidente de trânsito em que veio a falecer o 
esposo da autora -, e não apenas àquelas obrigações pautadas na solidariedade 
familiar, solução que mostra mais consentânea com o sentido teleológico da norma, 
por não se poder admitir a proteção do imóvel do devedor quando, no pólo oposto, o 
interesse jurídico a ser tutelado for a própria vida da credora, em função da 
necessidade dos alimentos para a sua subsistência. 
Recurso especial provido. 457 

 

O caso versa sobre alimentos cuja origem é um ato ilícito e não uma relação familiar. 

No acórdão fica claro que os alimentos de origem familiar são fundamentados no princípio da 

solidariedade familiar, o que não ocorre com os alimentos devidos na indenização por ato 

ilícito. Inclusive é possível a penhora do imóvel residencial do executado, por se tratar de 

dívida de alimentos, não sendo oponível a impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.  

Nos diversos Tribunais Estaduais já há decisões que determinam a penhora de contas 

vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que em regra são impenhoráveis, 

conforme previsão do artigo 2º, §2º da Lei 8.036/90458. A regra da impenhorabilidade está 

sendo mitigada com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana e da solidariedade 

familiar, quando da impossibilidade de localização de outros bens do devedor para adimplir o 

débito da pensão alimentícia.  

Há também decisão de inclusão do nome do devedor de alimentos nos cadastros de 

proteção ao crédito (SPC e SERASA)459. E, há decisões que determinam que o direito de 

visitas da criança e do adolescente deve ser sempre regulamentado com lastro na 

solidariedade familiar, com amparo na proteção do bem-estar e do bom desenvolvimento 

deste, nas obrigações resultantes do poder familiar e, especialmente, no princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente, a fim de lhe propiciar um melhor desenvolvimento 

moral e psicológico460. 

                                                 
457 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 437144/RS. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200200600247&dt_publicacao=10/11/2003>. Acesso 
em: 02 fev. 2014. 
458 Ver decisão no TJDFT do Acórdão n.753794, 20130020239082AGI, Relator: Leila Arlanch, 1ª Turma Cível, 
Data de Julgamento: 22/01/2014, Publicado no DJE: 30/01/2014, pág.: 56. 
459 “Agravo Execução de alimentos Inserção do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito – Decisão 
recorrida que indeferiu a pretensão – Inconformismo da exequente Acolhimento Circunstâncias do caso concreto 
autorizam a medida – Se o procedimento especial autoriza medida extrema de prisão do devedor, mais 
justificada a possibilidade de meio excepcional menos gravoso ao devedor na busca pela satisfação do crédito, 
em razão da própria natureza e da urgência da pretensão perseguida – Decisão reformada Recurso provido”. 
BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Processo 0187568-19.2010.8.26.0000, Relatora Viviani Nicolau, 9ª 
Câmara de Direito Privado do TJSP. Disponível em: <www.tjsp.jus.br>. Acesso em: 02 fev. 2014. 
460 Ver decisão do acórdão n.716382, 20130020152669AGI do TJDFT, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1ª 
Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2013, Publicado no DJE: 08/10/2013. Pág.: 100, no site 
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Com relação solidariedade familiar, cabe ainda apontar duas decisões no primeiro 

grau de jurisdição. A primeira versa sobre o dever de alimentar entre padrasto e enteada, 

relacionado a paternidade socioafetiva. Neste caso, foi proferida decisão interlocutória na 1ª 

Vara da Família da Comarca de São José461, do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, 

em setembro de 2012, na Ação de Dissolução/Reconhecimento de União Estável em que a 

parte autora/companheira requereu em sede de liminar a fixação de alimentos provisórios a 

seu favor, bem como para filha de 16 anos de idade, com fulcro na chamada paternidade 

socioafetiva, visto que o réu não era pai registrado na certidão de nascimento da adolescente. 

Com relação à enteada do requerido/padrasto, a magistrada verificou a existência de 

laços afetivos entre eles, cultivados durante a convivência de 10 anos, qual seja, entre os 06 e 

16 anos de idade da enteada, embora esta tenha pai registral. Ademais, constatou que haviam 

provas nos autos que o padrasto arcou com as despesas referente a viagem da companheira e 

enteada para os Estados Unidos, que ele é quem representa a adolescente junto à instituição de 

ensino que a mesma estuda, além de ter declarado ser a enteada sua dependente.  

Apesar de não haver nos autos notícia acerca de eventual contribuição financeira 

percebida pela enteada de seu pai biológico, a magistrada afirmou que mesmo que ela 

recebesse tal auxílio, nada impediria que pelo elo afetivo existente entre ela e o requerido, este 

contribuísse financeiramente para suas necessidades básicas. Por fim, com fundamento no 

primado da doutrina da proteção integral da criança e do adolescente presente na CF/88 e no 

ECA, e com base na relação de afetividade existente entre a enteada e o padrasto, a 

magistrada fixou alimentos provisórios em favor da adolescente. 

Um segundo caso versa sobre o reconhecimento da família solidária ou irmandade, 

qual seja, pessoas que vivem como se irmãos fossem, sob o mesmo teto, em clima de auxílio 

mútuo, como no caso de pessoas de terceira idade, que acabam sendo cuidadas por terceiros 

que não pertencem a sua família consanguínea, ou de portadores de necessidades especiais 

que dividem sua casa com enfermeiros, fisioterapeutas dentre outros profissionais prestadores 

de serviços de saúde, em alto grau de solidariedade e afeto.462  

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais463 decidiu em grau de recurso na ação 

declaratória de irmandade socioafetiva, por meio da interpretação sistemática da Constituição 

                                                                                                                                                         
www.tjdft.jus.br. 
461 Informação colhida de notícia veiculada em setembro de 2012 no site: 
http://www.ibdfam.org.br/noticias/4885/novosite. 
462 MATOS, Ana Carla Harmatiuk. Aspectos jurídicos das famílias homossexual, simultânea e recomposta. In: 
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando (Coord.). Direito 
das famílias e das Sucessões – temas atuais. São Paulo: Método, 2009, p. 402-403. 
463 Ver no site do TJMG a Apelação Cível 1.0024.05.816329-6/001, julgada em 13.07.2006.   
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Federal de 1988, que não se pode restringir os modelos de família, havendo no caso concreto 

a formação de vínculo de parentesco com base no afeto, ademais, não há vedação legal para a 

formalização dos direitos dos membros da família solidária. 

 

 

5.4 A AFETIVIDADE E A SOLIDARIEDADE FAMILIAR COMO VALORES 

CONSTITUCIONALMENTE TUTELADOS E A PROTEÇÃO DA SEGURANÇA 

JURÍDICA NAS RELAÇÕES FAMILIARES 

 

A hermenutica constitucional rompeu com a tradicional compreensão objetivista, 

colocando o homem dentro do contexto histórico, traduzindo a informação jurídica para a 

linguagem social, pratica. É possível verificar, em todos os julgados acima analisados, como a 

hermenutica tornou possível a construção do conhecimento tanto prático quanto normativo, 

capaz de proporcionar uma correta compreensão do problema social, obtendo do texto 

constitucional elementos renovadores que operacionalizam e concretizam os direitos 

fundamentais.  

Valores como a afetividade e a solidariedade familiar estão presentes na realidade 

social e na Constituição, sendo paulatinamente identificados e construídos no mundo jurídico 

familiar em razão desse processo hermenêutico, que se consolida como espaço emancipatório 

ao incorporar elementos renovadores numa nova forma de interpretação, que não abandona os 

métodos e postulados interpretativos.  

Sergio Resende Barros464 afirma que a Constituição tutela e protege o afeto em tres 

dimensões: a singular, a social categorial e a social difusa. Na dimensão singular, a 

Constituição protege o afeto como “direito individual” que tem por “objeto o proprio afeto”. 

O afeto é considerado “direito humano de todo e qualquer indivíduo, independente de cor, 

raça, classe social, opção sexual, condição economica”, sendo a liberdade de se afeiçoar a 

outra pessoa, gerando obrigações e responsabilidades a partir do vinculo construído.  

O afeto também se “desenvolve e evolui como relação social”, tornando-se um “fato 

social jurígeno, que gera direitos e obrigações acerca de vários bens e valores, como 

alimentos, moradia, saúde, educação”. Surge a dimensão social categorial, onde o afeto é 

“direito especial de certas categorias ou partes da sociedade que precisam de um particular 

                                                 
464 BARROS, Sérgio Resende. A tutela constitucional do afeto In: Anais do V Congresso brasileiro de direito 
das famílias. Disponível no site: <http://www.ibdfam.org.br/publicacoes/anais/detalhes/714/V%20Congresso 
%20Brasileiro%20de%20Direito%20de%20Família>. Acesso em: 01 abril 2014. 
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amparo jurídico”, como a família homoafetiva, poliafetiva, pluriparental; em decorrencia do 

fato de que, em seu exercício, o afeto tornou-se um “poder-dever social”.465  

Já na dimensão social difusa o afeto gera responsabilidade solidária, pois “se difunde 

na sociedade como fator de solidariedade”. Inclusive, a Constituição fixa “três centros de 

imputação desse compromisso: a família, a sociedade, o Estado”. E, todas essas dimensões do 

afeto “devem ser conjugadas por um valor maior: a dignidade humana”.466  

O afeto obriga os demais direitos fundamentais em todas as relações interpessoais, 

uma vez que está de forma implícita valorizado no texto constitucional, tendo capacidade de 

gerar obrigações extracontratuais. Da mesma forma a solidariedade, em especial a familiar, é 

um valor tutelado na Constituição. 

O homem é um ser social, partilha do mesmo contexto histórico em que vive com 

seus pares. A solidariedade objetiva decorre da necessidade de coexistência, que exige uma 

reciprocidade, uma obrigação de não fazer ao outro algo que não deseje que lhe seja feito, 

devendo se colocar no lugar do outro, seja no âmbito do núcleo familiar, do ambiente do 

trabalho, do tecido social.467  

A família pós-moderna não está mais fundada sob o manto do patriarcalismo, com 

uma hierarquização rígida, onde o pai comanda o núcleo familiar; mas está fundada na 

igualdade entre homem e mulher, que comandam a família de forma democrática, respeitando 

o outro na sua individualidade, vivendo solidariamente, num compromisso que encerra um 

dever de mutuo auxílio. Esse dever se estende aos filhos e parentes, o que revela um aumento 

de relações solidárias que acarretam um incremento na responsabilização civil dos membros 

da família. 

A Constituição Federal e o Código Civil tutelam o afeto e a solidariedade no âmbito 

da família, ora de forma expressa, ora de forma implícita. E, a hermenêutica auxilia o 

julgador, proporcionando um diálogo entre regras, princípios e valores em prol da decisão 

justa. Ora, a lei e a norma decisão são escritas, portanto, são símbolos linguísticos, sendo que 

o “valor semântico de cada texto legal” estará refletido na norma que será aplicada ao caso 

concreto. Consequentemente, a linguagem jurídica se torna o “caminho trilhado pela norma 

para realizar a comunicação intersocial indivíduo-indivíduo, indivíduo-sociedade, indivíduo-

                                                 
465 BARROS, Sérgio Resende. A tutela constitucional do afeto In: Anais do V Congresso brasileiro de direito 
das famílias. Disponível no site: <http://www.ibdfam.org.br/publicacoes/anais/detalhes/714/V%20Congresso 
%20Brasileiro%20de%20Direito%20de%20Família>. Acesso em: 01 abril 2014. 
466 Ibidem. 
467 MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da solidariedade. Disponível em: <idcivil.com.br/pdf/ 
biblioteca9.prf>. Acesso em: 04 mar. 2014. 
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estado”.468  

Observa-se que a linguagem é instrumento de comunicação do ser humano, mas 

também instrumento da interpretação judicial, que possibilita a compreensão do interprete. É 

certo que existem várias formas de comunicação, como a falada, a gestual e a corporal, mas a 

palavra é a forma mais eficaz da linguagem prescritiva e técnica no direito.  

O ato de interpretar é um ato de vontade, de querer, em que o interprete reconstrói o 

que está construído no texto considerando as “mudanças objetivas, sociais ou políticas da 

sociedade, descabendo qualquer fixação de alcance que não seja para proteger esses valores 

que a primeira norma almejou proteger, e foram destorcidos pela práxis ao longo do 

tempo”.469 

A Constituição é a fonte de legitimação das decisões judiciais, com “seus valores, 

princípios, regras, dinamicidade, espírito, força, potencia, integração, vivacidade”, que são 

limites à tomada de decisão, sendo a maior expressão do direito470. As recentes decisões do 

Poder Judiciário, em especial do STF e do STJ, no âmbito do Direito das Famílias, estão em 

perfeito compasso com o pensamento majoritário da doutrina, confirmando e ao mesmo 

tempo renovando valores primordiais nas relações familiares, que afetam a sociedade e o 

próprio sistema jurídico. 

Importante salientar que a democracia só se sustenta com um “poder judiciário 

independente e qualificado”, com juízes com preparação humanista, com “sensibilidade 

social”, fazendo evoluir o direito, em especial na seara da família. A “legitimidade do 

Judiciário reclama por decisões justas e adequadas aos princípios” constitucionais (ligados ao 

processo e a matéria), garantindo a realização dos direitos fundamentais. Sendo necessário um 

“resgate da credibilidade” das decisões judiciais por meio da “renovação do pacto social e 

político” firmado pela sociedade.471 

Nesse diapasão, qualquer decisão judicial na seara do Direito das Famílias, deve 

garantir a segurança jurídica e a pacificação social, por meio da utilização da nova 

hermenêutica com viés emancipatório, que possibilita uma adequação da realidade social à 

pretensão estatal disposta no texto constitucional, tendo o interprete um papel fundamental na 

concretização dos direitos fundamentais e princípios relativos às relações familiares.  

                                                 
468 CARVALHO, Dimetri Braga Soares. Direito das famílias e direitos humanos. São Paulo: CL EDIJUR, 
2012, p. 61-63. 
469 PEREIRA, Erick Wilson. Direito eleitoral: interpretação e aplicação das normas constitucionais 
eleitorais. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 125. 
470 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O Direito Constitucional Internacional e a Proteção dos Direitos 
Fundamentais.  São Paulo: Método, 2008, p. 290. 
471 Ibidem, p. 292. 
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 Ora, a afetividade e a solidariedade familiar são princípios bastante utilizados na 

interpretação da norma constitucional e infraconstitucional. O juiz não é legislador, não cria a 

lei, mas cria a norma decisão por meio de um processo de interpretação que pode alterar um 

entendimento jurídico anterior, modificando jurisprudência, conferindo eficácia ao direito 

fundamental da família na sociedade brasileira. 

A questão que precisa ser analisada é se um Direito das Famílias construído com 

base na afetividade e da solidariedade familiar não ficaria susceptível a insegurança? Como 

identificar, medir ou mesmo avaliar a afetividade e a solidariedade familiar? Uma decisão 

envolvendo relações familiares fundada na afetividade e/ou a solidariedade familiar afetaria a 

esfera intima da pessoa? Seria injusta/arbitrária ou subjetiva? 472 

Paulo de Barros Carvalho473 afirma que a segurança jurídica é um cânone “dirigido à 

implantação de um valor específico”. Ela coordena o “fluxo da interações inter-humanas, 

propagando na sociedade o sentimento de previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da 

regulação da conduta”.  

A segurança jurídica “confere racionalidade à solução dos conflitos” além de “impor 

limites à manifestação das divergências”. Mas, ela não pode ser tratada como “garantia de 

previsibilidade das decisões judiciais ou em obstáculos ao avanço no pensar dos magistrados, 

nem muito menos como fortalecimento da jurisprudência uniforme”.474 

Para Carlos Blanco de Morais475 a segurança jurídica não pode ser definida como um 

direito fundamental, pois ela é um “axioma federador de muitas dimensões do sistema dos 

direitos fundamentais”, como um princípio que ilumina vários outros princípios, o qual é 

frequentemente convocado pela justiça constitucional e internacional, uma vez que a 

realização da efetiva justiça pressupõe a estabilidade e a certeza das situações jurídicas.  

Nessa visão o direito emerge como um “sistema de normas coercitivas que tem por 

fim dirimir” os conflitos surgidos no seio social, de sorte que tais normas se integram num 

“conjunto unitário e coerente de actos jurídicos e de autoridades competentes para os 

produzir, aplicar e controlar, que se chama ordenamento jurídico, e cujo vértice é conformado 

                                                 
472 PINHEIRO, Jorge Duarte. Afecto e justiça do caso concreto no direito da família: “utopia ao alcance, poesia 
pura ou porta aberta para o caos”? In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio; 
SIMÃO, José Fernandes (Org.). Direito das famílias e das Sucessões: temas atuais. São Paulo: Método, 2009, 
p. 238-243. 
473 CARVALHO, Paulo de Barro. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 147. 
474 PEREIRA, Erick Wilson. Direito eleitoral: interpretação e aplicação das normas constitucionais-
eleitorais. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 98-99.  
475 MORAIS, Carlos Blanco. Segurança Jurídica e Justiça Constitucional. In: Revista de Faculdade de Direito 
da universidade de Lisboa. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 619. 
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pela Constituição”.476  

A segurança jurídica é encarada como um princípio, mas não terá a mesma valoração 

dentro dos diversos ordenamentos, sendo certo que a intensidade que a revestirá variará 

conforme o sistema vivenciado. O primado da segurança jurídica e, por via reflexa, da 

positividade do direito, são incompatíveis com “incoerência, arbítrio e imprevisibilidade dos 

comportamentos”, sendo a segurança jurídica “valor-pressuposto e imanente do conceito de 

direito”, que tem por escopo “garantir a durabilidade, certeza e coerência da ordem jurídica, 

permitindo aos membros da coletividade organizarem a sua vida individual, relacional e 

coletiva”, tudo isso mediante o “imperativo da previsibilidade ou calculabilidade normativa 

de expectativas de comportamento e consequencialidade nas respectivas ações”.477  

Segurança jurídica e justiça não são conceitos equivalentes, sendo a primeira condição 

de realização da segunda, garantindo a coerência e a plena exigibilidade do Direito positivo 

mas que não é suficiente para que seja alcançado o fim da justiça. Isso porque a sociedade 

está em constante metamorfose, o que gera insegurança na produção e aplicação das normas 

jurídicas.478  

E, avaliar os riscos acrescidos para a segurança jurídica em relação ao uso dos 

métodos e princípios da nova hermenêutica constitucional, que inclusive possibilitam uma 

interpretação pluralista da constituição, no viés da doutrina da sociedade aberta dos 

interpretes, é essencial para apontar se o afeto e a solidariedade são conceitos indeterminados 

e medidas de valor imprecisos, ambíguos e abertos que privilegiam uma discricionariedade 

interpretativa dos Tribunais; ou se libertam o interprete, propiciando uma transformação da 

ordem constitucional através da jurisprudência, sem perder de vista a garantia da certeza, 

previsibilidade e coerência das normas que regem o Direito das Famílias.   

Para Morais, os atributos da segurança jurídica são: durabilidade do regime jurídico; 

a existência de normas de solução de conflitos e de vazios normativos, solucionando as 

antinomias; a clareza da norma positiva na sua redação gramatical e lexical; e, a proibição da 

retroactividade das normas que imponham sacrifícios, sanções ou onerem os destinatários.479 

Inclusive destaca que “só a criação de um sistema jurisdicional destinado a garantir, 

interpretar e aplicar as normas constitucionais logrou permitir a passagem de um Direito 

Constitucional instável” para um “Direito Constitucional efetivamente hierarquizado, 

                                                 
476 MORAIS, Carlos Blanco. Segurança Jurídica e Justiça Constitucional. In: Revista de Faculdade de Direito 
da universidade de Lisboa. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 620. 
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normativo e relacional”. Assim, sobreleva a relevância da segurança jurídica na atividade 

desenvolvida pela Justiça Constitucional, assumindo um particular destaque em sede de 

interpretação, uma vez que a “própria Constituição pode ser responsável pela criação de 

normas propiciadoras de incertezas”, pois a “crise da legislação” contamina também as 

normas constitucionais. Este fenômeno confere à “Justiça Constitucional uma 

responsabilidade nuclear na proteção de uma segurança jurídica, de cuja consecução o 

legislador constitucional censuravelmente se eximiu”.480  

Morais afirma que “quanto mais principiológica é uma Constituição, quanto mais 

indeterminados sejam os conceitos e medidas de valor que contiver, quanto mais imprecisas, 

ambíguas e abertas foram as suas normas maior será a discricionariedade interpretativa” dos 

Tribunais; pois o plano da interpretação é um dos grandes focos de ameaça e certeza do 

Direito, dentro da teoria crítica do Direito, que “procurou desconstruir o pensamento 

dogmático do Direito e o legado savigniano de interpretação normativa”.481  

A adoção de muitas das propostas da nova hermenêutica configuram, no 

entendimento de Morais, um risco acrescido para a segurança jurídica, pelos seguintes 

motivos: a) ausência de elementos interpretativos de cunho científico, elegendo a tópica como 

regra, o que corresponderia a uma corrupção do Direito e de desrespeito pelo critério 

democrático na decisão legislativa, visto que a referida hermenêutica nunca logrou êxito em 

estabelecer um método de interpretação científico em substituição ao método jurídico-

dogmático; b) a concretização propiciaria a criação de normas constitucionais de segundo 

plano, o que efetivaria a usurpação de poderes e a insegurança jurídica, c) efetivação de uma 

tirania axiológica (Schmitt), com privilégio dos valores em detrimento das normas, uma vez 

que é incontestável a fundamentação do Direito em valores, mas, contudo, conceber um 

intérprete judicial que ignore a norma e privilegie a densificação dos valores poderá criar a tão 

temida tirania axiológica; d) ausência de legitimação institucional, já que a atuação dos 

julgadores deve ser delimitada, sob pena das suas sentenças se pautarem em critérios 

ideológicos subjetivos, opções partidárias ou pensamentos corporativos, em vista da 

sistemática utilização do ativismo audacioso de base tópica e axiológica.482 

Morais entende que entre o 

juiz-robô, escravizado a um originalismo e a um textualismo redutor, e o juiz-
herculano de Dworkin ou o juiz-taumaturgo da nova hermenêutica que sonham, 
respectivamente, em transformar ou revolucionar a ordem constitucional através da 
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jurisprudência, existe um juiz – guardião ou curador, que tempera a sua fidelidade à 
norma, com uma autonomia criativa que deve, num momento e de forte procura de 
Direito, indispensável garante da certeza, previsibilidade e coerência das normas que 
nos regem.483  

 
Erick Wilson Pereira484 entende que a segurança jurídica é “uma expectativa de 

necessidade que o homem tem para planejar as suas relações jurídicas futuras”, é uma 

“possibilidade de previsibilidade da atuação do Estado”.  

José Afonso da Silva485 entende que a segurança jurídica tem um sentido amplo e um 

restrito, sendo que no primeiro ela “assume o sentido geral de garantia, proteção, estabilidade 

de situação ou pessoa em vários campos, dependente do adjetivo que a qualifica”, já no 

segundo consiste na “garantia de estabilidade e certeza dos negócios jurídicos, de sorte que as 

pessoas saibam de antemão que, uma vez envolvidas em determinada relação jurídica, esta se 

mantém estável, mesmo se modificar a base legal” inicialmente estabelecida. 

A segurança é na realidade um dos valores que instrumentam a efetivação da justiça, 

além da ordem e da certeza. E o que garante a segurança jurídica são os “valores e a moral 

constantemente invocados na interpretação contínua e não linear do fenômeno jurídico objeto 

de análise”, portanto ela está ligada a solução hermenêutica do caso concreto que deve levar 

em conta a historicidade.486   

A segurança jurídica tem por papel planificar condutas, num ordenamento previsível, 

com normas públicas e claras sobre comportamentos, exigidas pelo Poder Público, que 

possibilitam que se conheça previamente as consequências dos atos praticados. Ela requer 

estabilidade e previsibilidade, afastando as decisões casuísticas, não isonômicas; podendo, 

inclusive, se associar a outros princípios, como a afetividade e a solidariedade familiar. 

É certo que na pós-modernidade procura-se o avanço, rompendo-se com o velho, o 

pré-estabelecido, questionando-se a técnica que objetiva o homem, a racionalidade que 

automatiza, o formalismo que expurga valores; pois não se pode esquecer do mundo real, uma 

vez que o jurista trata de eventos da vida, não podendo ser mero aplicador de técnicas, 

deixando de lado a buscar a verdade. 

O homem é um ser complexo, aberto, em constante mudança, não pode ser 
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coisificado, objetivado, fetichizado. Ele tem uma história, ele se lança no mundo, inaugura 

possibilidades, utiliza de sua liberdade para desvendar novos horizontes, para construir novos 

espaços culturais e sociais. E, o sistema jurídico precisa estar comprometido com este mundo 

natural, com essa nova realidade, diminuindo o hiato já existente, aproximando o direito nesse 

processo criativo do homem.  

A segurança jurídica não pode limitar a liberdade do homem com a exigência de uma 

previsibilidade e uma estabilidade que distanciam o homem da justiça, pois a segurança deve 

propiciar a justiça e não impossibilitá-la. Nas relações familiares, a afetividade e a 

solidariedade familiar são fatos sociais presentes no mundo real, fático, onde o ser humano 

vive. E como valores e princípio devem nortear o interprete no julgamento de cada caso, 

afastando-se daquele formalismo matemático, enclausurado em conceitos, mas permitindo 

novas margens de apreciação, sem aprisionar o mundo real em uma redoma que impossibilita 

abertura a novas percepções, realidades, que não se conformam matematicamente com o 

direito posto. 

A afetividade e a solidariedade familiar possuem um aspecto subjetivo e objetivo, 

sendo que este último pode ser identificado, avaliado e mensurado pelos instrumentos de 

prova permitidos em direito, dentro de cada processo que envolve questões familiares. E uma 

decisão judicial fundamentada nesses princípios não é injusta, arbitrária ou subjetiva, ao 

contrário, ela possibilita a consolidação do novo conceito de família, não mais calcado em 

patriarcalismo, hierarquia e transmissão de patrimônio; mas fundado na afetividade, no 

eudemonismo e na solidariedade.  
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6 CONCLUSÃO  

 

A afetividade e a solidariedade familiar são novos valores e elementos que norteiam 

as relações familiares no novo panorama jurídico brasileiro inaugurado com o advento da 

Constituição Brasileira de 1988. O matrimonio não é mais a única entidade familiar, pois o 

texto constitucional expressamente incluiu a união estável e a comunidade monoparental 

como novos modelos de família, não impedindo a identificação de outros arranjos familiares. 

O conceituo de família não é mais hermeticamente fechado e ligado ao casamento 

heterossexual, passando a ser um conceito jurídico aberto, cujos elementos caracterizadores 

são a afetividade, a estabilidade, a solidariedade, o eudemonismo e o intuito de constituir 

família. A procriação, a coabitação, a transferência de patrimônio, a hierarquia, a genética, 

não são mais elementos capazes de identificar uma família.  

A realidade familiar brasileira do século XXI alberga diversas formas de família 

marcadas pela afetividade e solidariedade, como a família homoafetiva, que obteve o seu 

reconhecimento no STF no ano de 2011. Inclusive, atualmente os parceiros homossexuais 

podem optar pelo formalismo do casamento ou o informalismo da união estável para garantir 

seus direitos e deveres. Entretanto, ainda existem famílias na realidade social, que ainda não 

estão reconhecidas no mundo jurídico, não possuindo regulamentação de seus direitos e 

deveres, como a família anaparental, paralela, pluriparental e poliafetiva.  

É nessa sociedade complexa pós-moderna que o constitucionalismo pós-positivista, 

do atual Estado Democrático de Direito, explora novos paradigmas de interpretação para as 

normas constitucionais que possuem conteúdo aberto e dependem da realidade, sendo 

enquadradas como princípios e regras. Cabe ao interprete não apenas uma mera atividade de 

revelação de seu conteúdo, mas um papel constitutivo e criativo, de construção de sentido, 

que não resvale no decisionismo.  

Ora, a CF/88 é ponto de partida do interprete, cuja atividade consiste em revelar o 

sentido das regras, dos princípios (expressos ou não) constitucionais, tendo a hermenêutica 

um conjunto de métodos e princípios que orientam a interpretação e a compreensão da norma 

jurídica, que é construída na realidade fático-axiológica complexa.  

Na atividade de interpretação constitucional faz-se necessário o uso da nova 

hermenêutica constitucional, de cunho filosófico, pois a Constituição encerrar um sistema 

aberto de princípios, que enunciam valores, que não possuem previsão de fatos específicos de 

incidência. A interpretação constitucional parte do texto da norma e dos fatos, para alcançar a 

norma jurídica, e então elaborar a norma de decisão, a qual solucionará o caso concreto, 
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inserindo o direito na realidade. 

A nova hermenêutica constitucional surge em decorrência da natureza da norma 

constitucional, da sua supremacia em relação as normas infraconstitucionais e do surgimento 

do sistema de controle constitucional dos atos normativos infraconstitucionais. Ela encontra 

limites nos métodos e princípios, destacando-se entre os métodos: o hermenêutico clássico 

(gramatical, histórica, sistemática e teleológica), o tópico-problemático, o hermenêutico-

concretizador, o científico-espiritual e o normativo-estruturante. 

Todos os métodos procuram estabelecer regras para evitar múltiplas interpretações e 

o relativismo, além de consolidar a ideia de que o interprete é neutro e imparcial. Ora, o texto 

normativo possui vários significados e a leitura da Constituição auxiliada pelos métodos visa 

proporcionar a produção de novas possibilidades de compreensão em busca da concretização 

e planificação da equidade como justiça no caso concreto, tendo o interprete que decidir 

dentro de uma realidade histórica e social de seu tempo. 

No atual contexto jurídico nacional, onde a Família é um termo polissêmico e amplo, 

relativo a uma realidade social que se modificou ao longo dos anos e que hoje se aplica a 

variados agrupamentos humanos, faz-se necessário o uso da nova hermenêutica constitucional 

com seus métodos e postulados interpretativos, que possuem função argumentativa, 

auxiliando na ressignificação e reinterpretação da Constituição, destacando-se o princípio da 

interpretação conforme a constituição, da proporcionalidade e da razoabilidade.  

Tanto os princípios quanto os métodos da nova hermenêutica constitucional 

possibilitam interpretações mais flexíveis e mais tolerantes com relação ao texto 

constitucional, e exigem do interprete uma preocupação na delimitação conceitual do 

conteúdo material do texto constitucional, em razão da sua abertura e dos seus valores.  

Apesar da possibilidade de interpretação pluralista da constituição, é o juiz que 

produz a norma decisão a partir da interpretação do texto constitucional, mas ao decidir o 

conflito de interesses, precisa fundamentar tecnicamente e legalmente a decisão em normas 

jurídicas estruturadas em princípios e regras.  

A hermenêutica tenta combater a multiplicidade ideológica e política que os 

interpretes podem acabar incutindo na norma decisão, visto que o juiz não é totalmente neutro 

em relação aos valores que afloram em uma controvérsia. Na realidade o juiz precisa estar 

atento aos valores democráticos, compreendendo e concretizando em suas decisões os valores 

e princípios expressos ou implícitos na constituição brasileira. 

A hermenêutica constitucional abriu novas possibilidades na construção da norma 

que é produto da interpretação do texto, abriu espaço para uma nova compreensão, que 
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viabiliza a efetivação dos direitos fundamentais, em especial com relação a família. Porém, 

alguns desafios na área da hermenêutica precisam ser superados, como a polissemia da 

linguagem, os conflitos ideológicos de interesse e a necessária abstração das normas, a correta 

aplicação dos princípios, o ativismo judicial, o modelo sujeito-objeto, o decisionismo e a 

discricionariedade.  

O modelo familiar brasileiro adotado no Brasil Colônia era o patriarcal, 

matrimonializado, hierárquico e transpessoal, sendo a família identificada como núcleo 

reprodutivo e econômico, preocupado com a transmissão de patrimônio. Tal modelo perdurou 

até a Constituição Federal de 1988, a qual avançou na proteção da família, que passa a ser um 

direito fundamental de cunho social, que requer uma prestação positiva e específica do 

Estado, sendo instrumento de desenvolvimento pessoal de seus integrantes. 

O modelo estrutural de normas de direitos fundamentais, como sistema de regras e 

princípios, é primordial para a concretização do Direito das Famílias, cujas normas não 

podem ser derrogadas por vontade das partes, e estão intimamente ligadas aos princípios da 

igualdade, da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, da afetividade, em especial no 

relativo a elaboração, coordenação e fiscalização das políticas públicas e leis 

infraconstitucionais que visam garantir as condições mínimas de existência da família. 

O princípio da dignidade da pessoa humana possibilitou a repersonalização da 

família, alargando o seu conceito, ampliando os seus horizontes, possibilitando novos arranjos 

e elementos caracterizadores. A igualdade substancial ou material também contribuiu nesse 

processo de repersonalização da família, pois o Estado passou a ter uma obrigação de fazer 

em relação à promoção da igualdade, em especial com relação aos direitos sociais e a família, 

fundada na solidariedade, a qual alcança todos os membros que hoje vivem na sociedade. Na 

realidade, ambas, solidariedade e a igualdade material, caminham lado a lado. Ademais, a 

igualdade está intimamente ligada a liberdade e a dignidade da pessoa humana, vinculando 

não só o Estado mas também os particulares. 

A família na pós-modernidade é aberta a novos valores, o que requer interpretações 

voltadas para o futuro, com uso da linguagem, viabilizando novos significados a família e 

recusando antigos dogmas já ultrapassados. Há novos tipos de família na sociedade pós-

moderna que precisam ser apreciados nos tribunais numa nova visão hermenêutica e 

regulamentados em normas que precisam acompanhar a nova realidade brasileira.  

A família preconizada na CF/88 é fato social real capaz de construir, modificar ou 

extinguir um fato jurídico. Ora, uma das questões discutidas neste trabalho foi a existência da 

afetividade e solidariedade familiar como princípios constitucionais, identificados em fatos 
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sociais do âmbito familiar, sendo valores sociais e duradouros que podem ser observados em 

regras, possuindo fins específicos.  

A afetividade é fato do mundo real que não se confunde com o amor. Na vida de todo 

ser humano podem ser identificadas experiências do amor éros, philía e agápe; sendo possível 

a manifestação destas três formas de amor numa relação familiar. Entretanto, não se pode 

cobrar juridicamente uma obrigação, um dever de amar outrem.  

O afeto, a afeição e a afetividade, apesar das diferenças etimológicas, são utilizadas 

usualmente no direito como sinônimos para indicar atos cotidianos que produzem a impressão 

do amor, atos que demonstram objetivamente o afeto, o vínculo e sentimentos que ligam as 

pessoas. A afetividade possui duas dimensões, uma subjetiva e outra objetiva, porém é esta 

última que produz a impressão do amor pratico, por meio de gestos, da fala e da escrita, da 

conduta individual, e depende de condições reais para sua efetivação; enquanto naquela 

dimensão é energia mental positiva ou negativa que direciona e motiva o papel social da 

pessoa inserida na sociedade.  

Na realidade, é a convivência entre as pessoas que permite que o afeto saia do plano 

da subjetividade do indivíduo e, por meio da ação, construa a intersubjetividade, sendo um 

dos elementos estruturantes da família. A afetividade é conduta humana que cria vínculos na 

coexistência diária familiar, envolvendo emoções, sentimentos e amor; e que apresenta dentre 

suas funções a construção histórica, a aprendizagem e ajustamento social, a expressão da 

subjetividade e da individualidade.  

A afetividade é fato da vida social e valor que contamina o fato jurídico familiar, seja 

no aspecto positivo ou negativo. O afeto como fato psíquico, ligado a intimidade, não 

interessa ao direito; mas a sua exteriorização, a ação decorrente do afeto é acessível ao direito. 

Portanto, a afetividade não é mera abstração ou idealidade, é princípio que expressa valores 

fundamentais como a consideração, o respeito, a atenção, a preocupação pelo outro ser 

humano no seio familiar, cujo fim específico é a realização da ternura, do cuidado, da atenção 

para com o outro, criando vínculos na coexistência diária familiar e possibilitando o pleno 

desenvolvimento da pessoa. O princípio da afetividade atribui fundamento a outras normas do 

Direito das Famílias e está implícito nos artigos 226 e 227 da CF/88.  

A afetividade é o fundamento da solidariedade familiar, mas a solidariedade não se 

confunde com fraternidade, em virtude desta considerar todas as pessoas iguais, sejam 

homens e mulheres, incentivando a tolerância e assegurando a todos os mesmos direitos. Já a 

solidariedade é um compromisso entre as pessoas, surgindo uma obrigação de auxílio ao 

outro. 
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Por meio da solidariedade se tornou possível a superação do individualismo, sendo 

este um princípio de cunho social expresso no art. 3º da CF/88 e que alcança o Direito das 

Famílias. A solidariedade nas relações familiares tem sua inspiração nos valores e princípios 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros instrumentos que combatem toda e 

qualquer discriminação, em especial entre homem e mulher no comando familiar, que 

possibilitam a igualdade de direitos entre os filhos independentemente de sua origem, e que 

garantem a proteção dos direitos humanos no núcleo familiar. 

A solidariedade familiar é clara no dever fundamental de auxílio dos pais em relação 

aos filhos, bem como no direito aos alimentos entre parentes, no foro privilegiado para o 

alimentando, na cooperação jurídica processual para facilitar o cumprimento da obrigação 

quando devedor de alimentos e o alimentado possuem domicílios em diferentes países, na 

eliminação da discriminação em relação a possibilidade das pessoas com deficiência com 

relação a direitos de reprodução, à formação de um lar e de uma família. 

A solidariedade concretiza a cidadania, mobiliza o Estado e a sociedade. É valor 

duradouro que permeia todo o ordenamento jurídico brasileiro, em especial o voltado às 

relações familiares. A solidariedade familiar impõe deveres múltiplos entre as pessoas que 

convivem dentro da entidade familiar, mesmo após a sua dissolução. É princípio que tem por 

fim a cooperação, a mutua assistência e a compreensão entre os integrantes da família, seja 

entre cônjuges e companheiros, entre pais e filhos, bem como entre parentes. 

Como princípios constitucionais, a afetividade e a solidariedade familiar são 

utilizados pelo interprete para solucionar litígios que envolvem relações familiares. Ora, 

muitos doutrinadores questionam quais os critérios e comportamentos que são necessários 

para que o interprete possa aplicar os princípios da afetividade e solidariedade familiar, 

surgindo a segunda questão analisada no presente trabalho relacionada a identificação de tais 

critérios e comportamentos necessários a realização desses princípios a partir das 

interpretações realizadas nos Tribunais Superiores brasileiros. 

A concretização dos princípios da afetividade e da solidariedade familiar foi 

analisada em vários julgados do STF e do STJ, verificando-se que tais princípios não agridem 

ou contradizem regras, pois isso causaria um embaraço a consistência jurídica. Ao contrário, 

eles estão em consonância com várias regras constitucionais e infraconstitucionais, não 

causando qualquer instabilidade no sistema jurídico, mas possibilitam a abertura para novos 

caminhos que proporcionam a convivência pacífica de variados projetos e perspectivas 

familiares.  

Na análise da ADI nº 4277/DF foi possível perceber que a afetividade foi apontada 
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como elemento norteador das famílias, permitindo a concretização de direitos pertencentes a 

integrantes de famílias ainda não reconhecidas legalmente. Inclusive o voto do ministro Celso 

de Mello reconhece a afetividade como novo paradigma das relações familiares, confirmando-

a como elemento caracterizador da entidade familiar, apesar das posições doutrinária 

contrárias. 

De igual forma, na análise da relevância e transcendência da afetividade nos 

processos submetidos a exame de repercussão geral no STF, foi possível identificar que no 

tema paternidade socioafetiva a maioria dos ministros que votaram no Plenário Virtual 

entenderam que a análise da possibilidade de prevalência da paternidade socioafetiva em 

detrimento da paternidade biológica é relevante sob os pontos de vista econômico, jurídico e 

social, manifestando-se pela configuração da sua repercussão geral. 

Verificou-se também que o STJ possui decisões que reconhecem a filiação 

socioafetiva como espécie de filiação que se distingue da filiação biológica e jurídica, mas 

nem todas as decisões privilegiam a paternidade socioafetiva em face da biológica. Inclusive, 

há enunciados em Jornadas de Direito Civil que reconhecem a paternidade socioafetiva 

fundada na posse do estado de filho. Assim, a decisão do STF sobre este tema será um marco 

na confirmação da afetividade como elemento constitutivo da familia e valor jurídico 

fundamental que guia as relações familiares. 

No mesmo compasso, foram analisados Recursos Especiais julgados pelo STJ sobre 

abandono afetivo, sendo apontado como comportamento ideal que identifica a afetividade o 

dever jurídico de cuidar. O cuidado é elemento objetivo capaz de comprovar ações e omissões 

do pai que podem ocasionar dano moral se presentes os requisitos da responsabilidade civil 

subjetiva.  

Há o dever de cuidar, mas não há o dever de amar. Há o dever de agir no convívio 

familiar com afeto, demonstrando a subjetividade por meio de ato objetivos, facilmente 

comprovados, e cuja ausência pode causar danos incomensuráveis à pessoa vítima do 

abandono afetivo, que deixa sequelas que afetam a vida intima e social, a própria dignidade da 

pessoa humana. 

A falta de afetividade, chamada de abandono afetivo, pode gerar dano de caráter 

reparatório e não punitivo, em consequência dos abalos psíquicos sofridos pelo filho, que 

comprometem seu desenvolvimento saudável. E, não pode ser confundida com a negligência, 

com o dever do pai de prove o sustento do filho, o que caracteriza o ato ilícito, sancionado 

com a perda do poder familiar.  

O dever de cuidar como comportamento a ser exigido pelos membros da família, não 
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está apenas adstrito ao dever dos pais em relação aos filhos, mas também em relação ao dever 

dos filhos em relação ao pai idoso, o chamado abandono afetivo inverso. A omissão do dever 

de cuidar do filho em relação ao pai idoso é palco de recentes discussões doutrinárias, sem 

qualquer julgamento nos Tribunais Superiores. 

Com relação ao princípio da solidariedade familiar, foram analisados alguns julgados 

do STF e do STJ que demonstram a valorização deste princípio que possui não apenas um 

eixo patrimonial, mas também afetivo e psicológico. Fica claro que a solidariedade familiar 

impõe deveres recíprocos, tanto em relação aos cônjuges e companheiros, quanto em relação 

aos filhos do falecido e o companheiro sobrevivente, dentre outros casos. 

Nos Tribunais Estaduais estão surgindo decisões, em relação ao dever de prestar 

alimentos, que determinam, durante o procedimento de execução, a penhora de contas 

vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e a inclusão o nome do devedor de 

alimentos nos cadastros de proteção ao crédito, tudo isso com lastro na solidariedade familiar. 

As interpretações constitucionais analisadas dos Tribunais Superiores brasileiros 

denotam que os princípios da afetividade e da solidariedade familiar possuem valores e fins 

específicos, mas seus critérios não estão totalmente delimitados, pois a jurisprudência fixou 

alguns comportamentos necessários à realização dos mesmos em casos paradigmáticos, que 

podem ser utilizados em outros casos relativos a temática familiar. 

Conclui-se que o princípio da afetividade estabelece dever de cuidar como o estado 

ideal de coisas exteriorizados pelas condutas diárias que envolvem respeito, cuidado, atenção, 

preocupação, compromisso, que contribuem para o desenvolvimento sadio do ser humano no 

seio familiar. Já o princípio da solidariedade familiar estabelece o dever de ser solidário como 

o estado ideal de coisas concretizados em condutas que expressam assistência material e 

moral, cooperação e compreensão mútua. 

A identificação dos fundamentos, valores, fins, critérios e comportamentos 

relacionados aos princípios da afetividade e solidariedade familiar, viabiliza a sua adoção nas 

futuras soluções de casos, possibilitando uma decisão judicial justa, sem subjetivismo, que 

repercute em avanço nos pensamentos jurídicos, acompanhando a realidade. Também afasta a 

preocupação que decisões fundadas na afetividade e solidariedade familiar possam causar 

insegurança jurídica, atacando a coerência do sistema jurídico brasileiro. 

Afinal, no âmbito das relações familiares a segurança jurídica não pode limitar a 

liberdade do homem, impossibilitando a justiça, num apego a previsibilidade e estabilidade. É 

verdade que a afetividade e a solidariedade familiar não utilizam o pensamento matemático, 

cartesiano como diretrizes; porém não são totalmente subjetivos e flexíveis ao ponto de 
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impedir a efetivação das normas constitucionais e infraconstitucionais. Tais princípios 

permitem novas margens de apreciação da realidade, novas percepções, a partir de critérios 

reais que delimitam os bens jurídicos e comportamentos considerados necessários à sua 

realização, saindo da esfera da pura idealização para a da concretização.  
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