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“só existe mesmo um único amor, uma só forma de 

amar, uma única e só energia amorosa que nos faz 

amar de jeito diferente com cada pessoa, com o tipo 

de relacionamento que desejamos, livremente, ter 

com ela. A Natureza nos deu toda uma gama de 

possibilidades de exercer o amor que vai da 

genitalidade à espiritualidade. É muito bom poder 

viver toda essa gama de possibilidades amorosas com 

toda a gama de possibilidades de pessoas que vamos 

encontrando por aí...” (Roberto Freire) 

 

 



 

RESUMO 

 

. 

Tendo como pano de fundo Brasil e Cabo Verde este projeto visa analisar algumas questões, 

sobre o sistema familiar desses dois países, que passam pela problemática do reconhecimento 

jurídico das famílias decorrentes dos diversos tipos de relações, as quais, encontram-se à 

margem da proteção normativa que lhe é devida, dando origem à insegurança e à negação de 

direitos fundamentais. Traz como premissa uma identificação inicial dos pilares desse 

reconhecimento, tendo como principal objetivo a monogamia. Além disso, por intermédio de 

argumentos de Direito Civil-Constitucional, sugere-se o reconhecimento jurídico das relações 

familiares pós-moderna, pela sua sintonia com a dignidade da pessoa humana, a liberdade nas 

relações familiares, a solidariedade familiar, a igualdade, a afetividade, a especial proteção 

reservada à família, o pluralismo das entidades familiares. Do mesmo modo, seguindo a linha 

de pesquisa sobre o “Direito de família”, identificar as semelhanças e/ou divergências entre o 

sistema jurídico cabo-verdiano e o brasileiro. Sendo assim, pretende ao longo do 

desenvolvimento desse projeto estabelecer algumas relações entre esses dois sistemas 

familiares. Portanto, encontrar respostas para algumas questões aqui presentes. 

 

 

Palavras-chaves: Repersonalização do Direito de Família; Sistema Familiar Brasil e Cabo 

Verde; Diversidade das Entidades Familiares; Monogamia. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Against the background of Brazil and Cape Verde, this project aims to analyze some questions 

about the family system of these two countries, which go through the problematic of legal 

recognition of families arising from different types of relationships, which are on the margin of 

protection Legislation, which gives rise to insecurity and denial of fundamental rights. It has 

as a premise an initial identification of the pillars of this recognition, having as main objective 

the monogamy. In addition, through arguments of Civil-Constitutional Law, it is suggested the 

legal recognition of postmodern family relations, by their harmony with the dignity of the 

human person, freedom in family relations, family solidarity, equality, Affectivity, the special 

protection reserved to the family, the pluralism of family entities. Similarly, following the line 

of research on "Family law", identify the similarities and / or divergences between the Cape 

Verdean and Brazilian legal systems. Therefore, it intends throughout the development of this 

project to establish some relations between these two familiar systems. So find answers to some 

questions here. 

 

 

Keywords: Repersonalization of Family Law; Brazil and Cape Verde Family System; Diversity 

of Family Entities; Monogamy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Devido as transformações e evoluções da sociedade contemporânea, o Direito de 

Familia está permanentemente modificando e adaptando as necessidades de novas entidades 

familiar, sendo possível analisar novos temas e novas questões, bem como construir novos 

debates em torno do conceito de família. 

A familia não pode ser reduzida a um só conceito ou princípio. E as modificações que 

ela sofre ao longo da História implicam um constante esforço conceitual para contemplar as 

novas relações que se estabelecem, tanto em sua configuração interna quanto entre ela e o meio 

social mais amplo. 

Em virtude da reestruturação promovida pelo tratamento jurídico da familia, as 

mudanças só ocorreram com a Constituição Federal de 1988 da qual estabeleceu no art. 226 “A 

familia é a base da sociedade e merece especial proteção do Estado”. Foi responsável pelas 

mudanças jurídicas em relação as novas modalidades de familia, que passa receber proteção do 

estado, não só as famílias reconhecidas pelo estado, isto é, as famílias matrimonial, união 

estável e familia monoparental, como reconhece outras entidades familiares. 

Desta forma, não mais existe uma única modalidade de familia, como acontecia com 

familia matrimonial como sendo o único modelo aceito pela sociedade. Durante muito tempo, 

o modelo legitimo de familia era aquele constituída pela imagem de um homem, uma mulher e 

seus filhos reunidos em um lar proveniente do casamento religioso ou civil, porém esse retrato 

se desvinculou do modelo único tradicional de familia.  

Acompanhando a evolução da sociedade, a situação do casamento exclusivo, 

monogâmico e indissolúvel vem crescendo. Na realidade, a família brasileira, no plano social, 

sempre foi plural, tendo como fonte não apenas o matrimônio, mas também relacionamentos 

de fato, de variados perfis, relacionamentos estes que se manifestavam tanto imitando a família 

matrimonializada quanto paralelamente à união conjugal. Em atenção a esse cenário, tendo 

como base sempre a monogamia, seus valores constitucionalmente consagrados, cumpre tecer 

considerações a respeito de sua origem na humanidade e de seu caráter mítico na sociedade 

pós-moderna, procedendo-se à devida construção de sua natureza jurídica, isto é, sua 

qualificação para o mundo do Direito. 

Do que se sabe sobre a sociedade cabo-verdiana, se compõe à primeira vista, por 

diferentes tipos de relações, onde o “casamento de papel passado”, entre um homem e uma 

mulher, não representa a prioridade na construção das famílias. 
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Seguindo a linha de pesquisa sobre o “Direito de família”, identificar as semelhanças 

e/ou divergências entre o sistema jurídico cabo-verdiano e o brasileiro com base na premissa 

de que a sociedade familiar do primeiro país é composta por casais, na sua maioria, que vivem 

em União Estável, sem qualquer registro na lei, mas no conhecimento de todos.  

O propósito do projeto consiste compreender e analisar algumas questões, sobre o 

sistema familiar desses dois países, que passam pela problemática do reconhecimento jurídico 

das famílias decorrentes dos diversos tipos de relações, as quais, em geral, encontram-se à 

margem da proteção normativa que lhe é devida. Traz como premissa uma identificação inicial 

dos pilares desse reconhecimento, tendo como principais objetivos a desconstrução da 

monogamia. É preciso se desvencilhar dessa concepção clássica e inquestionável da 

monogamia, sob pena de se admitir a exclusão de sujeitos de direitos fundamentais da devida 

proteção que o Direito deve-lhes assegurar, instrumentalizando a entidade familiar à promoção 

de novos valores. 

Um dos objetivos do projeto é confrontar o Código Civil brasileiro, com a ampla 

garantia dos direitos, admitidos na Carta Magna Brasileira, no que tange à construção familiar, 

focando no seu artigo 5º. 

O interesse pelo tema do estudo surgiu a partir de leituras o entendimento de que existem 

outras formas de se constituir uma família, independente de seguir o modelo tradicional. Devido 

a essas mudanças sociais, tem-se que apagar essa ideia antiga de familia, aprendendo e 

respeitando as diversidades de relacionamentos, devendo cada qual lutar pela promoção do 

reconhecimento dessas entidades nos casos concretos que lhes sejam apresentados e impedir 

posturas discriminatórias e preconceituosas que impeçam a tutela devida e, por vezes, não 

concedida, a algumas dessas novas modalidades de família. 

O tema encontra relevância, ademais, nas consequências fáticas do regime tradicional 

de formação familiar, que de tão restrita, representa uma violência simbólica: rejeição social, 

aumento de crianças nos orfanatos que aguardam um seio familiar, e a luta de possíveis pais na 

fila de espera para adoção, batalhas na justiça para que haja o reconhecimento dos direitos 

sucessórios numa relação não monogâmica. Mulheres e homens lutam para construir e garantir 

o que é de direito – a familia- num esquema onde a dominação do dogma, da discriminação, da 

não aceitação está por toda parte e internalizada em mentes que não acompanham a evolução 

da própria sociedade. 

Pretendemos a partir da análise das leis brasileiras, propor modificações no sistema 

jurídico cabo-verdiano, uma vez que, pela pesquisa até então realizada para elaboração do 
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projeto, percebe-se uma dificuldade na compilação do material, o que nos leva a crer de 

antemão, salvo engano, que o tema no Direito de Familia de Cabo Verde é pouco explorado. 

Com o escopo de proporcionar uma aproximação teórico-metodológica com o tema, 

procederemos, inicialmente, a uma pesquisa bibliográfica sobre o direito civil, direito de 

familia, encontrando-se base e consequentemente, viabilidade, em consultas a obras 

doutrinarias, da análise da literatura, artigos, decisões judiciais, normas e princípios previstos 

no ordenamento jurídico pátrio ,debates legislativos que se encontram disponíveis nas páginas 

da Internet do Congresso, das Assembleias cabo-verdiana e brasileira, dos Parlamentos e da 

Câmara dos Deputados e do Senado do Brasil, bem como na existência de bibliografia sobre 

monogamia, direito de família e sociedade pós-moderna e o amparo jurídico nas relações 

familiares, foi indispensável à compreensão do assunto e à aprendizagem da matéria. A leitura 

de diversas fontes de conhecimento, por meio de um vasto levantamento bibliográfico, 

permitiu, a partir de uma reflexão crítica, a seleção de informações úteis e relevantes à 

persecução dos objetivos traçados. 

Utilizou-se o método de pesquisa descritiva, consistente no desenvolvimento de um 

raciocínio lógico, que parte de uma ideia geral, de uma verdade pré-estabelecida, para 

conclusões particulares. Assim, uma vez analisadas todas as informações coletadas, procedeu-

se à elaboração do texto escrito e organizado, apresentando-se ideias, reflexões críticas e 

respostas à problemática ora levantada. 
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2.  EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO FENÔMENO FAMÍLIA 

 

No propósito de se reconhecer a dinâmica familiar, há que se analisar, de proêmio, suas 

origens bem como sua evolução e flexibilização conceitual. Tentaremos explicar aqui, que 

houveram outros modelos de família no decorrer dos tempos, e com a evolução da sociedade 

surgem novas formar de se constituir uma família. 

Reconstituindo retrospectivamente a história da família, a princípio o homem era um 

ser que não mantinha um elo afetivo com outros seres humanos, encadeando assim, uma relação 

apenas sexual entre homens e mulheres, isto se dava por causa dos seus instintos, desta forma, 

homens e mulheres eram livres para se relacionar sem qualquer tipo de coligação. Segundo 

Friedrich Engels1 conclui que era “[...] uma época primitiva em que imperava, no seio da tribo, 

o comércio sexual promíscuo, de modo que cada mulher pertencia igualmente a todos os 

homens e cada homem a todas as mulheres”. 

Ao contrário da ideia de Engels, Dias (2015, p.29) firma que "O acasalamento sempre 

existiu entre os seres vivos, sejam em decorrência do instinto de perpetuação da espécie, seja 

pela verdadeira aversão que todos têm a solidão” (grifo do autor). 

Com a pré-história da humanidade, o homem alcançou uma nova etapa de conhecimento 

de acordo com os progressos obtidos na produção dos meios de existência. Das três épocas 

principais - estado selvagem, barbárie e civilização, Engels afirma: 

 

à habilidade nessa produção desempenha um papel decisivo no grau de superioridade 

e domínio do homem sobre a natureza: o homem é, de todos os seres, o único que 

logrou um domínio quase absoluto da produção de alimentos. Podas as grandes épocas 

de progresso da humanidade coincidem, de modo mais ou menos direto, com as 

épocas em que se ampliam as fontes de existência. 

 

 

O desenvolvimento da humanidade acontece principalmente através do estado selvagem 

e barbárie até o advento da civilização. Engels classifica da seguinte forma: 

 

Estado Selvagem. - Período em que predomina a apropriação de produtos da natureza, 

prontos para ser utilizados; as produções artificiais do homem são, sobretudo, 

destinadas a facilitar essa apropriação. Barbárie. - Período em que aparecem a criação 

de gado e a agricultura, e se aprende a incrementar a produção da natureza por meio 

                                                           
1 A construção deste capitulo foi baseada na obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, 

do filósofo Friedrich Engels. Não paginado. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/hdh_engels_origem_propriedade_privada_estado.pdf>. Acesso 

em:07 març.2017. 
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do trabalho humano. Civilização - Período em que o homem continua aprendendo a 

elaborar os produtos naturais, período da indústria propriamente dita e da arte. 

 

 

A medida que o homem foi ganhando conhecimento, começou a desenvolver atividades 

que despertava o seu raciocínio e não só os instintos como a pesca e a caça, aparecendo assim, 

o uso do fogo, os instrumentos de pedra, a invenção do arco e flecha e a introdução da cerâmica. 

Posto isso, inicia uma nova fase na história, onde o homem era destinado a caça e a mulher 

dedicava-se aos filhos e ao lar. Com o tempo, inicia a fase da civilização com a invenção a 

escrita alfabética, da qual o ser humano passou a ter maior noção de sociedade, aparecendo 

assim, as primeiras famílias.  

Durante a migração de um período de satisfação individual das necessidades básicas de 

comida, bebida, sono e sexo para a construção de um conglomerado de pessoas que se 

identificassem reciprocamente como integrantes de uma efetiva coletividade (e não de um mero 

agrupamento de individualidades) representou a base para o reconhecimento de uma família 

(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p.38).  

Segundo os padrões que hoje é conhecida, os primeiros grupos sociais que existiram não 

representam efetivamente a família. Engels introduziu o fato pré-histórico, classificando os 

diversos tipos de constituição familiar, colocado -os em uma escala evolutiva que relacionava 

com próprio desenvolvimento do gênero humano. 

A Família consanguíneas, representa a primeira noção de família em termos de 

identificação de parentesco, Engels: 

 

[...] nos limites da família, são maridos e mulheres entre si: o mesmo sucede com seus 

filhos, quer dizer, com os pais e mães; os filhos destes, por sua vez, constituem o 

terceiro círculo de cônjuges comuns; e seus filhos, isto é, os bisnetos dos primeiros, o 

quarto círculo. Nessa forma de família, os ascendentes e descendentes, os pais e filhos, 

são os únicos que, reciprocamente, estão excluídos dos direitos e deveres (poderíamos 

dizer) do matrimônio. Irmãos e irmãs, primos e primas, em primeiro, segundo e 

restantes graus, são todos, entre si, irmãos e irmãs, e por isso mesmo maridos e 

mulheres uns dos outros. O vínculo de irmão e irmã pressupõe, por si, nesse período, 

a relação carnal mútua. Exemplo típico de tal família seriam descendentes de um 

casal, em cada uma de cujas gerações sucessivas todos fossem entre si irmãos e irmãs 

e, por isso mesmo, maridos e mulheres uns dos outros. 

 

 

O estudo da história da família começa, de fato, em 1861, com O Direito Materno de 

Bachofen, primitivamente, os seres humanos viveram em promiscuidade 

sexual(impropriamente chamada de heterismo por Bachofen);estas relações excluíam toda 

possibilidade de estabelecer, com certeza a paternidade, pelo que a filiação apenas podia ser 

contada por linha feminina, segundo o direito materno, e isso se deu em todos os povos antigos; 
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em consequência desse fato, as mulheres, como os mães, como únicos progenitores conhecidos 

da jovem geração de gozavam de grandes apreço e respeito, chegando, de acordo com 

Bachofen, ao domínio feminino absoluto(ginecocracia) (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 

2011,p.46, apud Bachofen). 

 Porém no estudo de Engels, “a família consanguínea desapareceu. [...] não existem 

registro de culturas nem mesmo os povos riais atrasados de que fala a história apresentam 

qualquer exemplo seguro dela”. 

Em seguida, segundo Engels aparece a Família Punaluana, caracterizada pela exclusão 

de relações sexuais entre irmãos uterinos (isto é, irmãos por parte de mãe) e acabando pela 

proibição do matrimônio até entre irmãos colaterais (quer dizer, entre primos carnais, primos 

em segundo e terceiro graus) 

 

 [...]na família punaluana, um dos dois grupos típicos - concretamente, o de uma série 

de irmãs carnais e colaterais (isto é, descendentes de irmãs carnais em primeiro, 

segundo e outros graus), com seus filhos e seus irmãos carnais ou colaterais por linha 

materna, teremos exatamente o círculo dos indivíduos que, mais adiante, aparecerão 

membros de uma gens, na forma primitiva desta instituição. Todos têm por tronco 

comum uma mãe e, em virtude dessa origem, os descem dentes femininos formam 

gerações de irmãs. Porém, os maridos de tais irmãs já não podem ser seus irmãos; 

logo, não podem descender daquele tronco materno e não pertencem a este grupo 

consanguíneo, que mais tarde chega a constituir a gens, embora seus filhos pertençam 

a tal grupo, pois a descendência por linha materna é a única decisiva, por ser a única 

certa. Uma vez proibidas as relações sexuais entre todos os irmãos e irmãs - inclusive 

os colaterais mais distantes – por linha materna, o grupo se transforma numa gens, 

isto é, constitui-se num círculo fechado de parentes consanguíneos por linha feminina, 

que não se podem casar uns com os outros; e, a partir de então, este círculo se 

consolida cada vez mais por meio de instituições comuns, de ordem social e religiosa, 

que o distingue das outras gens da mesma tribo. 

 

 

De acordo com a família punaluana, restringido as relações sexuais, a união conjugal 

por parentes consanguíneos, a proibição de matrimonio e a impossibilidade do casamento 

iniciou a noção da irregularidade do incesto. Contudo, baseado nos costumes, à medida que as 

gens evoluíram foi-se estabelecendo até chegar à monogamia, pelo menos na forma de 

casamento sindiásmico (id.).  

Na sequência, surgem as famílias sindiásmicas, se observa que o grupo havia ficado 

reduzido à sua última unidade, à sua molécula biatômica: um homem e uma mulher com vínculo 

de matrimônio, entretanto Engels evidencia: 

 

 [...] um homem vive com uma mulher, mas de maneira tal que a poligamia e a 

infidelidade ocasional continuam a ser um direito dos homens, embora a poligamia 

seja raramente observada, por causas econômicas; ao mesmo tempo, exige-se a mais 

rigorosa fidelidade das mulheres, enquanto dure a vida em comum, sendo o adultério 

destas cruelmente castigado. O vínculo conjugal, todavia, dissolve-se com facilidade 
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por uma ou por outra parte, e depois, como antes, os filhos pertencem exclusivamente 

à mãe.   

  

As famílias sindiásmicas foram as primeiras famílias da época a desfrutar de um lar 

particular, esses domicílios eram considerados lar comunista, significa predomínio da mulher 

na casa; [...] significa alto apreço pelas mulheres, isto é, pelas mães. Uma das idéias mais 

absurdas que nos transmitiu a filosofia do século XVIII é a de que na origem da sociedade a 

mulher foi escrava do homem. Entre todos os selvagens e em todas as tribos que se encontram 

nas fases inferior, média e até (em parte) superior da barbárie, a mulher não só é livre como, 

também, muito considerada (id.). 

Engels (apud ARTUR WRIGHT, missionário entre os iroqueses-senekas,) evidencia a 

situação da mulher no matrimônio sindiásmico:  

 

A respeito de suas famílias, na época em que ainda viviam nas antigas casas-grandes 

(domicílios comunistas de muitas famílias) . . . predominava sempre lá um clã (uma 

gens) e as mulheres arranjavam maridos em outros clãs (gens) . . . Habitualmente as 

mulheres mandavam na casa; as provisões eram comuns, mas - ai do pobre marido ou 

amante que fosse preguiçoso ou desajeitado demais para trazer sua parte ao fundo de 

provisões da comunidade! Por mais filhos ou objetos pessoais que tivesse na casa, 

podia, a qualquer momento, ver-se obrigado a arrumar a trouxa e sair porta afora. E 

era inútil tentar opor resistência, porque a casa se convertia para ele num inferno; não 

havia remédio senão o de voltar ao seu próprio clã (gens) ou, o que costumava 

acontecer com frequência, contrair novos matrimônio em outro. As mulheres 

constituíam a grande força dentro dos clãs (gens) e, mesmo, em todos os lugares. Elas 

não vacilavam, quando a ocasião exigia, em destituir um chefe e rebaixá-lo á condição 

de mero guerreiro. 

 

 

Engels (apud BACHOFEN, Direito Materno, pág. xix.) evidencia sobre a difusão da 

forma de  transição do matrimônio por grupos ao matrimônio sindiásmico: 

 

[...] uma penitência pela transgressão de antigos mandamentos dos deuses, uma 

penitência imposta à mulher para ela comprar seu direito à castidade, não passa de 

uma expressão mística do resgate mediante o qual a mulher se liberta da antiga 

comunidade de maridos e adquire para si o direito de não se entregara mais de um 

homem. Esse resgate consiste em deixar-se possuir, durante um determinado período: 

as mulheres babilônicas estavam obrigadas a entregar-se uma vez por ano, no templo 

de Milita, outros povos da Ásia Menor enviavam suas filhas ao templo de Ananis, 

onde, durante anos inteiros, elas deveriam praticar o amor livre com os favoritos que 

escolhessem, antes de lhes ser concedida permissão para casarem-se [...] "A oferenda, 

repetida a cada ano, cede lugar a um sacrifício feito uma única vez; ao heterismo das 

matronas, segue-se o das jovens solteiras; verifica-se a prática antes do matrimônio, 

ao invés de durante o mesmo".  

 

 

Nas sociedades primitivas a família encontrou na religião um componente principal para 

suas crenças. Segundo Coulanges (2006, p.55-59.) a familia não era ligada pelo laço da 
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afetividade, mas sim pela crença religiosa, isto decorre pela importância do casamento sagrado, 

a primeira instituição estabelecida pela religião doméstica. Essa religião ensina ao homem que 

a união conjugal é algo mais que uma relação de sexos e uma afeição passageira, unindo os 

cônjuges pelo laço poderoso do mesmo culto e das mesmas crenças, e para as mulheres 

representou o abandono do deus de sua familia para honrar o deus da familia de seu marido. 

Esses motivos estabeleciam-se poderosa união entre todas as gerações de uma mesma família, 

constituindo assim um corpo inseparável. Dessa caraterística, se ampara na necessidade de 

existência de herdeiros homens para dar continuidade ao culto aos mortos, pois a ausência 

daqueles poderia causar a extinção de uma família e da sua religião. 

A regra dessa tradição consistia em: 

 

Umas das primeiras regras desse culto era que não podia ser observado senão pelos 

familiares de cada modo. Os funerais não podiam ser religiosamente observados senão 

pelo parente mais próximo. Quanto ao banquete fúnebre, que depois se celebrava em 

épocas determinadas apenas a família tinha o direito de assisti-lo, e os estranhos eram 

severamente excluídos. [...] acreditava-se que o morto não aceitava a oferta senão da 

mão dos parentes, não queria o culto senão de seus descendentes. 

[…]  Assim, a familia antiga é mais uma associação religiosa que uma associação 

natural […] sem dúvida, não foi a religião que criou a familia, mas foi certamente a 

religião que lhe deu regras, resultando daí que a familia antiga recebeu uma 

constituição muito diferente da que teria tido se houvesse sido constituída baseando-

se apenas nos sentimentos naturais2. 

 

  

Já para Roudinesco3 (2003) distingue a evolução da familia em três grandes períodos. 

Numa primeira fase, a família dita "tradicional" serve acima de tudo para assegurar a 

transmissão de um patrimônio. Os casamentos são então arranjados entre os pais sem que a vida 

sexual e afetiva dos futuros esposos, em geral unidos em idade precoce, seja levada em conta. 

Nessa ótica, a célula familiar repousa em uma ordem do mundo imutável e inteiramente 

submetida a uma autoridade patriarcal, verdadeira transposição da monarquia de direito divino. 

Numa segunda fase, a família dita "moderna" torna-se o receptáculo de uma lógica afetiva cujo 

modelo se impõe entre o final do século XVIII e meados do XX. Fundada no amor romântico, 

ela sanciona a reciprocidade dos sentimentos e os desejos carnais por intermédio do casamento. 

Mas valoriza também a divisão do trabalho entre os esposos, fazendo ao mesmo tempo do filho 

um sujeito cuja educação sua nação é encarregada de assegurar. A atribuição da autoridade 

                                                           
2 COULANGES, Numa Denys Fustel. A Cidade Antiga. Tradução Frederico Osanam Pessoa de Barros,2006, 

p.47;58-59. Disponível em: <http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/cidadeantiga.pdf>. Acesso em:23 

fev.2017 

3 ROUDINESCO, Elisabeth. A Família em Desordem,2003. Não paginado.Disponível em: 

https://leandromarshall.files.wordpress.com/2012/05/roudinesco-elisabeth-a-famlia-em-desordem.pdf>. Acesso 

em:09 maio2017. 
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torna-se então motivo de uma divisão incessante entre o Estado e os pais, de um lado, e entre 

os pais e as mães, de outro. Finalmente, a partir dos anos 1960, impõe-se a família dita 

"contemporânea" — ou "pós-moderna" —, que une, ao longo de uma duração relativa, dois 

indivíduos em busca de relações íntimas ou realização sexual. A transmissão da autoridade vai 

se tornando então cada vez mais problemática à medida que divórcios, separações e 

recomposições conjugais aumentam. 

Deixando de lado as discussões sobre um modelo inicial único (patriarcal ou matriarcal, 

monogâmico ou poligâmico) de família, deve-se reconhecer que, na Antiguidade, os núcleos 

familiares eram formados não por meio da afetividade, mas sim da instintiva luta pela 

sobrevivência, independentemente da geração de uma relação de afeto (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2011, p.48). 
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3.  OS CONCEITOS DE FAMILIA 

 

Em razão das constantes mudanças ocorridas na sociedade por meio dos tempos, definir 

o termo “família” não é tarefa fácil, pois ela está constantemente se renovando, sofre alterações 

continuamente, pode variar dependendo da época e da região, não podendo assim, ser reduzido 

a um só conceito ou princípio. 

Conforme Maluf (2010, p.14-17) a familia pode ser definida como  

 

o organismo social a que pertence o homem pelo nascimento, casamento, filiação ou 

afinidade, que se encontra inserido em determinado momento histórico, observada a 

formação política do Estado, a influência dos costumes, da civilização, enfim, a que 

se encontra inserida […]a familia como sendo a composição de pessoas unidas por 

relação conjugal ou parental, permeada por afeto e interesses comuns, onde o homem 

inserido e protegido tem a possibilidade de desenvolver plenamente sua personalidade 

e potencialidades. 

 

 

Segundo Maria Brasil Nogueira, em seu artigo “ A família: Conceito e evolução 

histórica e sua importância” define o termo família 

 

A expressão família, etimologicamente, deriva do latim família ae, designando o 

conjunto de escravos e servidores que viviam sob a jurisdição do pater famílias. Com 

sua ampliação tornou-se sinônimo de Gens que seria o conjunto de agnados (os 

submetidos ao poder em decorrência do casamento) e os cognados (parentes pelo lado 

materno) […]  A família é uma sociedade natural formada por indivíduos, unidos por 

laço de sangue ou de afinidade. Os laços de sangue resultam da descendência. A 

afinidade se dá com a entrada dos cônjuges e seus parentes que se agregam à entidade 

familiar pelo casamento.  

 

 

Madaleno (2013, p31) define  

  

A familia extensa envolvia todas as pessoas ligadas pelo vínculo de sangue e oriundas 

de um tronco ancestral comum. Já a família stricto sensu compreende os 

consanguíneos em linha reta e os colaterais sucessíveis até o quarto grau, enquanto a 

familia em sentido mais restrito, e modelagem mais frequente do atual entorno social, 

respeita ao grupo formado pelos pais e por seus filhos, cada vez em menor número de 

componentes. 

 
 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2011, p.45-46) ressaltam que 

 

Se o nosso conceito “genérico” de família é de um núcleo existencial integrado por 

pessoas unidas por um vínculo socioafetivo , teleologicamente vocacionada a permitir 

a realização plena dos seus integrantes, a formação de grupamentos, em sociedades 
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antigas, já permitiria realizar algumas finalidades, ainda que rudimentares, como a de 

produção (o trabalho conjunto para satisfação das necessidades básicas de 

subsistência), a de reprodução (preocupação procricional, na formação de 

descendência) e a de assistência (defesa contra inimigos e seguro contra a velhice). 

 

 

De acordo com Maia (apud PERLINGIERI 2002, p. 243) no seu artigo, transcreve 

 

 A família é valor constitucionalmente garantido nos limites de sua conformação e de 

não contraditoriedade aos valores que caracterizam as relações civis, especialmente a 

dignidade humana: ainda que diversas possam ser as suas modalidades de 

organização, ela é finalizada à educação e à promoção daqueles que a ela pertencem. 

O merecimento de tutela da família não diz respeito exclusivamente às relações de 

sangue, mas, sobretudo, àquelas afetivas, que se traduzem em uma comunhão 

espiritual e de vida. 

 

 

Segundo Maluf (2010, p.12, apud BEVILAQUA 1950, p.41-42,67) define a familia 

baseando-se nos valores tradicionais 

  

a familia legitima, valorizando a moralidade e a estabilidade necessária para a 

execução da sua função social oriunda do casamento; como o complexo de normas 

que regulam a celebração do casamento, sua validade e efeitos dela exultantes, as 

relações sociais e econômicas da sociedade conjugal, a dissolução  desta, a relação 

entre pais e filhos, o vínculo de parentesco e os institutos complementares da tutela e 

da curatela, sendo imprescindíveis para a existência do ato: a dualidade de sexos, a 

celebração na forma da lei e o consentimento valido. 

 

 

 Entretanto, é difícil encontrar uma definição de família, já que durante séculos a familia 

era constituída pela imagem da família patriarcal, sendo o pai a figura central, na companhia da 

esposa, e rodeados de filhos, genros, noras e netos. Essa visão hierarquizada da família, no 

entanto, vem sofrendo com o tempo uma profunda transformação. Além de ter havido uma 

significativa diminuição do número de seus componentes, também começou a haver um 

embaralhamento de papéis, e seus novos contornos estão a desafiar a possibilidade de encontrar-

se um conceito único para sua identificação, permitindo o reconhecimento de outras entidades 

familiares, como as uniões de pessoas do mesmo sexo, as chamadas uniões homoafetivas. 

Agora o que identifica a família não é nem a celebração do casamento nem a diferença de sexo 

do par ou o envolvimento de caráter sexual. O elemento distintivo da família, que a coloca sob 

o manto da juridicidade, é a presença de um vínculo afetivo a unir as pessoas, gerando 

comprometimento mútuo, identidade de projetos de vida e propósitos comuns. Enfim, a busca 

da felicidade, a supremacia do amor, a vitória da solidariedade ensejaram o reconhecimento do 

afeto como único modo eficaz de definição da família e de preservação da vida. Esse certamente 
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é, dos novos vértices sociais, o mais inovador dentre quantos a Constituição Federal abrigou 

(DIAS,2015, p.33). 

 De acordo com artigo “Direito de Familia” de Oliveira e Hironaka (2001, p4,) com o 

novo sistema constitucional promulgado mais de uma década depois, se encontrava em 

completo descompasso com a realidade dos fatos, ora, é inegável o potencial de mutabilidade 

que se contém nas relações sociais de natureza familiar. O que parece ser o melhor modelo num 

determinado tempo já não ocupa o mesmo privilegiado lugar logo depois, em tempo ainda 

próximo. Apenas uma coisa é certa e parece não mudar jamais: as pessoas não abandonam a 

preferência pela vida em família, seja de que molde ou tipo se constitua seu núcleo familiar. 

Ainda os citados autores acima defendem que   

 

Há, sim, uma imortalização na idéia de família.  Mudam os costumes, mudam os 

homens, muda a história; só parece não mudar esta verdade: "a atávica necessidade 

que cada um de nós sente de saber que, em algum lugar, encontra-se o seu porto e o 

seu refúgio, vale dizer, o seio de sua família, este locus que se renova sempre como 

ponto de referência central do indivíduo na sociedade; uma espécie de aspiração à 

solidariedade e à segurança que dificilmente pode ser substituída por qualquer outra 

forma de convivência social".  Na idéia de família, o que mais importa - a cada um de 

seus membros, e a todos a um só tempo - é exatamente pertencer ao seu âmago, é estar 

naquele idealizado lugar onde é possível integrar sentimentos, esperanças e valores, 

permitindo, a cada um, se sentir a caminho da realização de seu projeto pessoal de 

felicidade. Os seres humanos mudam e mudam os seus anseios, suas necessidades e 

seus ideais, em que pese a constância valorativa da imprescindibilidade da família 

enquanto ninho. A maneira de organizá-lo e de fazê-lo prosperar, contudo, se altera 

significativamente em eras e culturas não muito distantes uma da outra. (ibid, p.5). 

 

 

Por fim, segundo Carneiro (2011, p.1, apud FACHIN 2008)  

 

a família constitui um corpo que se reconhece no tempo. Uma agregação histórica e 

cultural como espaço de poder, de laços e de liberdade”. Completa dizendo ainda que 

família é “Uma aliança composta para representar harmonia e paradoxos. Uma 

agremiação destinatária de projetos e de discursos, especialmente da alocução 

normativa, junção que encarna o elo entre o direito, a família e a sociedade. 
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4. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA FAMÍLIA  

 

O presente capítulo visa a demonstrar, de forma breve, alguns princípios jurídicos 

aplicáveis ao direito de família, por intermédio de argumentos de Direito Civil-Constitucional. 

 

4.1. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

No sistema jurídico Brasileiro, o princípio da dignidade da pessoa humana está 

plasmado no art. 1º, III, da Constituição Federal4.   

No capítulo destinado à família, o princípio fundamenta as normas nos arts. 226, § 7º5; 

227, caput, e 230. 

Segundo Lobo (2011, p.62) “A família, tutelada pela Constituição, está funcionalizada 

ao desenvolvimento da dignidade das pessoas humanas que a integram. A entidade familiar não 

é tutelada para si, senão como instrumento de realização existencial de seus membros”. 

“A dignidade da pessoa humana, é o núcleo existencial que é essencialmente comum a 

todas as pessoas humanas, como membros iguais do gênero humano, impondo-se um dever 

geral de respeito, proteção e intocabilidade” (ibid, p.60). 

No artigo ”NOVOS PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA BRASILEIRO” de 

Tartuce (2006, p.3 apud SARLET, INGO WOLFGANG,2005) conceitua o princípio em 

questão como  

 

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

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

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

efetivadas não ultrapassem o limite intangível imposto pela dignidade da pessoa 

humana. 

 

Lobo (2011,.61, apud HABERMAS,2004) demonstra que deve ser feita distinção entre 

a dignidade da vida humana e a dignidade da pessoa humana, está garantida juridicamente a 

toda pessoa. “Somente a partir do momento em que a simbiose com a mãe é rompida é que a 

                                                           
4 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa 

humana. 

5 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar 

é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 

direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 
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criança entra num mundo de pessoas, que vão ao seu encontro, que lhe dirigem a palavra e 

podem conversar com ela”. Destaca que a dignidade tem um caráter intersubjetivo e relacional 

da dignidade da pessoa humana, sublinhando a existência de um dever de respeito no âmbito 

da comunidade dos seres humanos. Nessa dimensão, encontra-se a família, como o espaço 

comunitário por excelência para realização de uma existência digna e da vida em comunhão 

com as outras pessoas (ibid). 

Indissociável desse princípio, nas relações familiares, está o direito à convivência e ao 

relacionamento familiar. E é na familia que se aprendem os valores da dignidade. Mas para 

tanto, é fundamental o desenvolvimento da qualidade da empatia (GROENINGA,2011, p.223). 

Na Constituição da República de Cabo Verde6 o princípio em estudo está plasmada no 

“artigo 27, nº1: direito à vida e a integridade física e moral_ a vida humana e a integridade física 

e moral das pessoas são invioláveis”. 

 

4.2.  PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR 

 

O princípio da solidariedade está especificado no inciso I do art. 3º da Constituição 

“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma 

sociedade livre, justa e solidária”. 

No capítulo destinado à família, o princípio é revelado incisivamente no dever imposto 

à sociedade, ao Estado e à família (como entidade e na pessoa de cada membro) de proteção ao 

grupo familiar (art. 226), à criança e ao adolescente (art. 227) e às pessoas idosas (art. 230).  

Segundo Lobo (2011, p.63) “O princípio jurídico da solidariedade resulta da superação 

do individualismo jurídico, que por sua vez é a superação do modo de pensar e viver a sociedade 

a partir do predomínio dos interesses individuais”.  

Tartuce (2006, p.6-7) compreende que  

 

a solidariedade social é reconhecida como objetivo fundamental […]no sentido de 

buscar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Por razões óbvias, esse 

princípio acaba repercutindo nas relações familiares, já que a solidariedade deve 

existir nesses relacionamentos pessoais. […]. Mas vale lembrar que a solidariedade 

não é só patrimonial, é afetiva e psicológica. […] também implica respeito e 

consideração mútuos em relação aos membros da família. 

 

                                                           
6 Constituição da Republica de Cabo Verde.1º Revisão Ordinaria-1999. Assembleia Nacional,3º ed.2008, Praia, 

p.20. 
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Ainda o citado autor acima compreende que a solidariedade social na ótica familiar está 

protegida na constituição, afirmando que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa 

de cada um dos que integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações” (art. 226, § 8º, da CF/88) (id.).  

Lobo (2011,p.64) evidencia as normas  do princípio da solidariedade familiar no Código 

Civil: o art. 1.513 do Código Civil tutela “a comunhão de vida instituída pela família”, somente 

possível na cooperação entre seus membros; a adoção (art. 1.618) brota não do dever, mas do 

sentimento de solidariedade; o poder familiar (art. 1.630) é menos “poder” dos pais e mais 

múnus ou serviço que deve ser exercido no interesse dos filhos; a colaboração dos cônjuges na 

direção da família (art. 1.567) e a mútua assistência moral e material entre eles (art. 1.566) e 

entre companheiros (art. 1.724) são deveres hauridos da solidariedade; os cônjuges são 

obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos, para o sustento da família 

(art. 1.568); o regime matrimonial de bens legal e o regime legal de bens da união estável é o 

da comunhão dos adquiridos após o início da união (comunhão parcial), sem necessidade de se 

provar a participação do outro cônjuge ou companheiro na aquisição (arts. 1.640 e 1.725); o 

dever de prestar alimentos (art. 1.694) a parentes, cônjuge ou companheiro, que pode ser 

transmitido aos herdeiros no limite dos bens que receberem (art. 1.700), além de ser 

irrenunciável (art. 1.707), decorre da imposição de solidariedade entre pessoas ligadas por 

vínculo familiar. 

 

4.3.  PRINCÍPIO IGUALDADE 

 

A constituição da república de Cabo Verde está explicita o princípio da igualdade, 

art.23: “Todos os cidadãos têm igual dignidade social e são iguais perante a lei, ninguém 

podendo ser privilegiado, beneficiado ou prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de 

qualquer dever em razão de raça, sexo, ascendência, língua, origem, religião, condições sociais 

e económicas ou convicções políticas ou ideológicas”. 

O princípio da igualdade está expressamente contido no Constituição Federal Brasileira, 

art. 5º “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes[...]”. 

O princípio da igualdade está expressamente contido na Constituição, designadamente 

nos preceitos que tratam das três principais situações nas quais a desigualdade de direitos foi a 
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constante histórica: os cônjuges, os filhos e as entidades familiares. O simples enunciado do § 

5º do art. 226 traduz intensidade revolucionária em se tratando dos direitos e deveres dos 

cônjuges, significando o fim definitivo do poder marital: “Os direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”. O sentido de 

sociedade conjugal é mais amplo, pois abrange a igualdade de direitos e deveres entre os 

companheiros da união estável. O § 6º do art. 227, por sua vez, introduziu a máxima igualdade 

entre os filhos, “havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção”, em todas as relações 

jurídicas, pondo cobro às discriminações e desigualdade de direitos, muito comuns na trajetória 

do direito de família brasileiro. O caput do art. 226 tutela e protege a família, sem restringi-la a 

qualquer espécie ou tipo, como fizeram as Constituições brasileiras anteriores em relação à 

exclusividade do casamento (LOBO,2011, p.66). 

Tartuce (2006, p.8) aponta que “o art. 1º do atual Código Civil utiliza o termo pessoa, 

não mais homem, como fazia o art. 2º do Código Civil de 1916, deixando claro que não será 

admitida qualquer forma de distinção decorrente do sexo”.  

O § 6º do art. 227, complementado com o art. 1.596 código civil em vigor tem a mesma 

redação, assim consagrou a máxima igualdade entre os filhos, “havidos ou não da relação de 

casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

designações discriminatórias relativas à filiação”.  

Em suma, juridicamente, todos os filhos são iguais, havidos ou não durante o casamento. 

Essa igualdade abrange também os filhos adotivos e aqueles havidos por inseminação 

heteróloga (com material genético de terceiro). Diante disso, não se pode mais utilizar as 

expressões filho adulterino ou filho incestuoso, as quais são discriminatórias. Também não 

podem ser utilizadas, em hipótese alguma, as expressões filho espúrio ou filho bastardo. Apenas 

para fins didáticos utiliza-se a expressão filho havido fora do casamento, já que, juridicamente, 

todos os filhos são iguais. Isso repercute tanto no campo patrimonial quanto no pessoal, não 

sendo admitida qualquer forma de distinção jurídica, sob as penas da lei. Trata-se, portanto, na 

ótica familiar, da primeira e mais importante especialidade da isonomia constitucional 

(TARTUCE,2005, p.8).  

 

4.4.  PRINCÍPIO DA LIBERDADE NAS RELAÇÕES FAMILIARES 

 

O princípio da liberdade diz respeito ao livre poder de escolha ou autonomia de 

constituição, realização e extinção de entidade familiar, sem imposição ou restrições externas 

de parentes, da sociedade ou do legislador; à livre aquisição e administração do patrimônio 
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familiar; ao livre planejamento familiar; à livre definição dos modelos educacionais, dos valores 

culturais e religiosos; à livre formação dos filhos, desde que respeitadas suas dignidades como 

pessoas humanas; à liberdade de agir, assentada no respeito à integridade física, mental e moral 

(LOBO,2011.p,69).   

Lobo (2011, p.70) explica que “o princípio da liberdade na família apresenta duas 

vertentes essenciais: liberdade da entidade familiar, diante do Estado e da sociedade, e liberdade 

de cada membro diante dos outros membros e da própria entidade familiar”. 

A liberdade se realiza na constituição, manutenção e extinção da entidade familiar; no 

planejamento familiar, que “é livre decisão do casal” (art. 226, § 7º, da Constituição), sem 

interferências públicas ou privadas; na garantia contra a violência, exploração e opressão no 

seio familiar; na organização familiar mais democrática, participativa e solidária. O princípio 

da liberdade diz respeito não apenas à criação, manutenção ou extinção dos arranjos familiares, 

mas à sua permanente constituição e reinvenção. Tendo a família se desligado de suas funções 

tradicionais, não faz sentido que ao Estado interesse regular deveres que restringem 

profundamente a liberdade, a intimidade e a vida privada das pessoas, quando não repercutem 

no interesse geral (idem). 

O princípio da liberdade ou da não-intervenção na ótica do Direito de Família está 

previsto no art. 1.513 do Código Civil em vigor que “É defeso a qualquer pessoa de direito 

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

O princípio Direito à liberdade, na constituição da república de cabo verde, é inviolável 

o direito à liberdade. São garantidas as liberdades pessoal, de pensamento, expressão e 

informação, de associação, de religião, de culto, de criação intelectual, artística e cultural, de 

manifestação e as demais consagradas na Constituição, nas leis e no Direito Internacional geral 

ou convencional recebido na ordem jurídica interna. Ninguém pode ser obrigado a declarar a 

sua ideologia, religião ou culto, filiação política ou sindical (Artigo 28ºCRCV)7. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Constituiçao da Republica de Cabo Verde.1º Revisao Ordinaria-1999. Assembleia Nacional,3º ed.2008, Praia, 

p.21. 
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4.5.  PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE 

 

Lobo8 (2011, p70) conceitua o princípio da afetividade como: “o princípio que 

fundamenta o direito de família na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de 

vida, com primazia sobre as considerações de caráter patrimonial ou biológico”. 

O princípio da afetividade especializa, no âmbito familiar, os princípios constitucionais 

fundamentais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da solidariedade (art. 3º, I), e 

entrelaça-se com os princípios da convivência familiar e da igualdade entre cônjuges, 

companheiros e filhos, que ressaltam a natureza cultural e não exclusivamente biológica da 

família9. 

O princípio da afetividade está implícito na Constituição. Encontram-se fundamentos 

na constituição que pode-se aplicar esse princípio, como: : a) todos os filhos são iguais, 

independentemente de sua origem (art. 227, § 6º); b) a adoção, como escolha afetiva, alçou-se 

integralmente ao plano da igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); c) a comunidade formada 

por qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo-se os adotivos, tem a mesma dignidade de 

família constitucionalmente protegida (art. 226, § 4º); d) a convivência familiar (e não a origem 

biológica) é prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente (art. 227) (ibid p.71). 

 De acordo com Lobo (2011, p.71) “ A afetividade, como princípio jurídico, não se 

confunde com o afeto, como fato psicológico ou anímico porquanto pode ser presumida quando 

este faltar na realidade das relações; assim, a afetividade é dever imposto aos pais em relação 

aos filhos e destes em relação àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição entre eles”.  

Conforme bem aponta Flávio Tartuce10, em seu artigo O PRINCÍPIO DA 

AFETIVIDADE NO DIREITO DE FAMÍLIA, “a doutrina contemporânea, afirmar que o afeto 

tem valor jurídico ou, mais do que isso, foi alçado à condição de verdadeiro princípio geral”.  

Ainda, Tartuce, diferencia o amor do afeto: 

 

De início, para os devidos fins de delimitação conceitual, deve ficar claro que o afeto 

não se confunde necessariamente com o amor. Afeto quer dizer interação ou ligação 

entre pessoas, podendo ter carga positiva ou negativa. O afeto positivo, por 

                                                           
8 LOBO, Paulo. DIREITO CIVIL. FAMILIA.  De acordo com a emenda constitucional n.66/2010 (Divorcio). 

4ª edição,2011. Editora Saraiva.  

9 ibid, p.71. 

10 TARTUCE, Flávio. Princípio da Afetividade no Direito de Família. BREVES CONSIDERAÇÕES. Artigo 

publicado na Revista Consulex nº. 378, de 15 de outubro de 2012, páginas 28 e 29 (Ano XVI, Brasília, DF). 

Matéria de capa: Direito de Família e Afetividade no Século XXI. Artigo disponíveis no site deste autor. 

Disponível em:< www.flaviotartuce.adv.br>. Acesso em:22 abr.2017. 

http://www.flaviotartuce.adv.br/
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excelência, é o amor; o negativo é o ódio. Obviamente, ambas as cargas estão 

presentes nas relações familiares11. 

 

 

4.6.  PRINCÍPIO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR  

 

Conforme Groeninga (2011,1p.114, apud MICHAELIS E HOUAISS) segundo 

dicionário da língua portuguesa, a convivência é definida como: “sf (convivente + tia) 1. Ação 

ou efeito de conviver. 2. Familiaridade, intimidade. 3. Reunião de pessoas que convivem na 

mais estreita harmonia. ” Ou, ainda, “ato ou efeito de conviver. 1.vida em comum; contato 

diário ou frequente.2. Intimidade, familiarridde.3. Coexistência harmonia. 4.existencia próxima 

e simultânea”. A sinonímia é a de familiaridade. 

A convivência familiar é a relação afetiva diuturna e duradoura entretecida pelas pessoas 

que compõem o grupo familiar, em virtude de laços de parentesco ou não, no ambiente comum. 

Supõe o espaço físico, a casa, o lar, a moradia, mas não necessariamente, pois as atuais 

condições de vida e o mundo do trabalho provocam separações dos membros da família no 

espaço físico, mas sem perda da referência ao ambiente comum, tido como pertença de todos. 

É o ninho no qual as pessoas se sentem recíproca e solidariamente acolhidas e protegidas, 

especialmente as crianças (LOBO,2011, p.74). 

Ainda o citado autor define “a convivência familiar é o substrato da verdade real da 

família socioafetiva, como fato social facilmente aferível por vários meios de prova. A posse 

do estado de filiação, por exemplo, nela se consolida. Portanto, há direito à convivência familiar 

e direito que dela resulta” (ibid). 

De acordo com Groeninga (2011, p.111) “A convivência familiar é o alicerce não só da 

formação da personalidade, mas da realização de nossa humanidade. Somos seres de natureza 

gregária e dependente, do que decorrem a própria origem e formação do Direito, uma vez que 

ele trata das questões da convivência sem sentido amplo”. 

No entanto, “o entendimento deve ser o de que a convivência vai muito além do mero 

conviver; significa também participar, interferir, colocar limites e educar” (GROENINGA, 

2011, p.139, apud PEREIRA,2010). 

O devido princípio está previsto no inciso XI do art. 5º da Constituição estabelece que 

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 

morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o 

dia, por determinação judicial”. 

                                                           
11 Idem 



28 

 

A convivência familiar e comunitária é tratada no art.227 da constituição federal.  

Segundo Groeninga (2011, p.139) o artigo refere-se ao dever da familia, da sociedade e do 

estado em assegurar à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar e, frise-se, 

comunitária[…] entende-se que a convivência social deveria guardar diferença com a familiar. 

Mas ao que tudo indica, o legislador entende a convivência como a segunda acepção do termo 

contato utilizado no ordenamento inglês, como um mecanismo que dá suporte aos 

relacionamentos, no caso familiar e comunitário, mas que acaba por se confundir com um fim 

em si mesmo. O fim, na familia, seria o relacionamento familiar, e a convivência, um 

mecanismo que lhes daria suporte. No caso da convivência comunitária, o fim seria o de 

integração social. A rigor, a convivência seria um componente do relacionamento familiar e da 

integração social, mas o termo caba por confundir o meio e o fim, transformando-se em um fim 

em si mesmo.  

Também no Código Civil, o princípio se expressa na alusão do art. 1.513 à não 

interferência “na comunhão de vida instituída pela família”. A Convenção dos Direitos da 

Criança, no art. 9.3, estabelece que, no caso de pais separados, a criança tem direito de “manter 

regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, a menos que isso seja contrário ao 

interesse maior da criança” (LOBO,2011, p.74). 

Com base na idealização das relações familiares que se contrapõe de maneira frontal à 

realidade da desarmonia nas crises advindas das separações, é que se enfatiza a convencia 

pacifica entre os pais e destes com os filhos. […] com base na concepção idealizada de 

convivência harmônica é que se encontra certa resistência à aplicação da guarda compartilhada, 

seja quando há desentendimento entre os pais ou de algum destes com os filhos 

(GROENINGA,2011, p.115, apud LASCH,1991). 

O relacionamento familiar e a convivência após a separação do casal conjugal, em certas 

circunstâncias, como nos casos de disputa de guarda do menor, por exemplo, acaba 

prejudicando os filhos, avos, tios, etc. Entretanto Lobo (2011, p.74) aponta que “Ainda quando 

os pais estejam separados, o filho menor tem direito à convivência familiar com cada um, não 

podendo o guardião impedir o acesso ao outro, com restrições indevidas”. 

Devido a isso, o estado se intervém, procurando constituir de modo estável e justa em 

como deve ser a divisão do tempo e a convivência entre pais e filhos. Plasmado no código civil, 

Art. 1.58912. 

                                                           
12 Art. 1.589 dispõem que “O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em 

sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua 

manutenção e educação”. Parágrafo único. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, 
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Groeninga (2011, p. 125) aponta que “atualmente, a guarda ainda é, em sua maioria, 

atribuída à mãe. Mas a tendência tem se mostrado claramente em direção ao crescimento das 

demandas de compartilhamento da guarda e à maior participação dos pais nas vida dos filhos”. 

O direito à convivência familiar não se esgota na chamada família nuclear, composta 

apenas pelos pais e filhos. O Poder Judiciário, em caso de conflito, deve levar em conta a 

abrangência da família considerada em cada comunidade, de acordo com seus valores e 

costumes. Na maioria das comunidades brasileiras, entende-se como natural a convivência com 

os avós e, em muitos locais, com os tios, todos integrando um grande ambiente familiar 

solidário. Consequentemente têm igualmente fundamento no princípio da convivência familiar 

as decisões judiciais que asseguram aos avós o direito de visita a seus netos (LOBO,2011, p.75). 

 

4.7.  PRINCÍPIO MÍNIMA INTERVENÇÃO DO ESTADO NA FAMÍLIA 

 

Considerando que são prevalentes os interesses da sociedade e do Estado na proteção 

da família, uma das grandes questões com a qual nos deparamos hoje no Direito de Família é 

sobre o limite entre o público e o privado, isto é, sobre a inserção, ou não, das regras que 

disciplinam e regem as relações de família no Direito Civil como ramo do Direito Privado. 

Alguns autores chegam a defender sua inclusão no âmbito do Direito Público, com 

maior ingerência do Estado, considerando a tutela de interesses maiores que só pode ser 

realizada por um poder superior (PEREIRA,2004, p.108). 

Segundo Pereira (2004, p.109 apud RODRIGUES,2004) leciona que 

 

 o interesse do Estado pela família faz com que o ramo do direito que disciplina as 

relações jurídicas que se constituem dentro dela se situe mais perto do direito público 

do que do direito privado. Dentro do Direito de Família o interesse do Estado é maior 

do que o individual. Por isso, as normas de Direito de Família são, quase todas, de 

ordem pública, insuscetíveis, portanto, de serem derrogadas pela convenção entre 

particulares. 

 

 

Entretendo, existe posição contraria, cuja a opinião é que as normas do Direito de 

Família são normas de Direito Privado, na medida em que os interesses protegidos são 

predominantemente individuais, tratando-se de uma relação entre particulares, embora haja 

interesse coletivo. É certo que os interesses da família e dos membros que a compõem não 

                                                           
observados os interesses da criança ou do adolescente (Incluído pela Lei nº 12.398, de 2011).Disponível em: 

<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10623491/artigo-1589-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002>. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10623491/artigo-1589-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
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devem sofrer a intervenção direta e ostensiva do Estado, a quem compete apenas tutelá-los 

(PEREIRA,2004, p.109, apud CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA,2004). 

Não se deve confundir, pois, esta tutela com poder de fiscalização e controle, de forma 

a restringir a autonomia privada, limitando a vontade e a liberdade dos indivíduos. Muito menos 

se pode admitir que esta proteção alce o Direito de Família à categoria de Direito Público, apto 

a ser regulado por seus critérios técnico-jurídicos. Esta delimitação é de fundamental 

importância, sobretudo para servir de freio à liberdade do Estado para intervir nas relações 

familiares (ibid). 

Trata-se de um princípio expressamente consagrado pelo Código Civil, que, em seu 

artigo 1.513, enfatiza “É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na 

comunhão de vida instituída pela família”. 

O princípio em questão mantém relação direta com o princípio da autonomia privada, 

que também deve existir no âmbito do Direito de Família. A autonomia privada segundo 

Tartuce (2006, p.10, apud DANIEL SARMENTO) conceitua como, 

 

o poder que a pessoa tem de auto-regulamentar os próprios interesses.[…] esse 

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

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

guiar-se de acordo com estas escolhas, desde que elas não perturbem os direitos de 

terceiros nem violem outros valores relevantes para a comunidade. 

 

 

Pereira (2004, p.110) segue a mesma linha de pensamento, afirmando que,  

 

A aplicabilidade do princípio da mínima intervenção estatal vincula-se à questão da 

autonomia privada, que vai muito além do direito patrimonial […]cuja tônica e 

preocupação era com a preservação da dignidade da pessoa humana. Isto fez que com 

que fossem revistos as regras e institutos do Direito Civil, a partir de uma 

despatrimonialização e de uma ênfase na pessoa humana, isto é, na compreensão da 

dignidade como cerne do sujeito e consequentemente das relações jurídicas. Neste 

sentido, ampliou-se o campo de aplicação da autonomia privada, que também se curva 

sobretudo no âmbito das relações familiares. 

 

 

Portanto, sob nova roupagem e assumindo novo papel, a família contemporânea não 

admite mais ingerência do Estado, sobretudo no que se refere à intimidade de seus membros, o 

autor acima afirma que “ […] no seio da família, são os seus integrantes que devem ditar o 

regramento próprio da convivência. Desta órbita interna exsurgem disposições que farão com 

que a sociedade e o Estado respeitem e reconheçam tanto a família, enquanto unidade, como os 

seus membros individualizadamente” (ibid). 

Nas palavras de Pereira (2004, p. 112),  
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O Estado abandonou sua figura de protetor-repressor, para assumir postura de Estado 

protetor-provedor-assistencialista, cuja tônica não é de uma total ingerência, mas, em 

algumas vezes, até mesmo de substituição a eventual lacuna deixada pela própria 

família como, por exemplo, no que concerne à educação e saúde dos filhos (cf. art. 

227 da Constituição Federal). A intervenção do Estado deve apenas e tão-somente ter 

o condão de tutelar a família e dar-lhe garantias, inclusive de ampla manifestação de 

vontade e de que seus membros vivam em condições propícias à manutenção do 

núcleo afetivo. Essa tendência vem-se acentuando cada vez mais e tem como marco 

histórico a Declaração Universal dos Direitos do Homem, votada pela ONU em 10 de 

dezembro de 1948, quando estabeleceu em seu art. 16.3: A família é o núcleo natural 

e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. A 

Constituição Federal de 1988 definiu e não deixou margem para dúvidas quanto à 

concepção da intervenção do Estado e assunção deste papel de “Estado-protetor” e 

não um “Estado-interventor”, ao dispor no art. 226: “A família, base da sociedade, 

tem especial proteção do Estado”. 

 

 

A Constituição Federal procurou unir a liberdade do indivíduo à importância que a 

família representa para a sociedade e para o Estado. Ao garantir ao indivíduo a liberdade através 

do rol de direitos e garantias contidos no art. 5º, bem como de outros princípios, conferiu-lhe a 

autonomia e o respeito dentro da família e, por conseguinte, assegurou a sua existência como 

célula mantenedora de uma sociedade democrática. Isto, sim, é que deve interessar ao Estado. 

No texto constitucional está prevista também a liberdade do casal, no que concerne ao 

planejamento familiar, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade responsável (ibid).   

O princípio do Planejamento Familiar foi consagrado tanto em sede legal (art. 1565, §2º 

do CC de 2002), quanto constitucional (art. 226, §7º da CF/88):  

"O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar 

recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de 

coerção por parte de instituições privadas ou públicas" (CC, art. 1565, §2º)13. 

"Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, 

o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 

educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por 

parte de instituições oficiais ou privadas" (CF, art. 226, §7º)14. 

 De acordo com Pereira (2004, p.113) pode-se detectar nas legislações que regem e 

dispõem sobre as relações familiares inúmeras situações contrapostas, em que ora é respeitado 

o limite protecionista, ora ele é ultrapassado para atingir o princípio da autonomia privada 

aplicável a tais relações. Identificou alguns casos, como: 

                                                           
13 Disponível em: < https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10626526/artigo-1565-da-lei-n-10406-de-10-de-

janeiro-de-2002>. 

14 Disponível em:<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10644841/paragrafo-7-artigo-226-da-constituicao-

federal-de-1988>. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10644841/paragrafo-7-artigo-226-da-constituicao-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10644841/paragrafo-7-artigo-226-da-constituicao-federal-de-1988
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A Constituição Federal de 1998, ao dispor sobre entidades familiares, estendeu sua 

proteção àquelas relações originadas pelo casamento ou união estável e às famílias 

monoparentais. A descrição dessas três modalidades de família tem levado alguns 

autores ao entendimento de que o Estado deve negar proteção a outras formas de 

constituição de família […]como por exemplo naqueles em que não há a diversidade 

de sexo, como se pudesse negar que o animus familiae, o afeto, o desejo de constituir 

família não estivessem ali presentes […]Outra excessiva intervenção do Estado é a 

imputação de culpa pelo fim do casamento. Não cabe ao Estado impor a forma como 

a família irá se constituir, muito menos poderá normatizar sobre as causas que servem 

como motivação à sua desconstituição ou impor a união perpétua, como fazia até 

1977, antes da lei do divórcio […] Apesar de o Código Civil de 2002, em seu art. 

1.513, proibir a interferência do Estado na comunhão de vida do casal, esse mesmo 

Código estabelece a obrigação de coabitação, que inclusive transveste-se na exigência 

do debitum conjugale, ou obrigatoriedade da manutenção do relacionamento sexual 

durante a convivência no lar comum. 

 

 

Entretendo, segundo Gagliano, Pablo Stolze (2011, p.104-105) 

 

Não se conclua, no entanto, partindo-se desse princípio, que os órgãos públicos, 

especialmente os vinculados direta ou indiretamente à estrutura do Poder Judiciário, 

não possam ser chamados a intervir quando houver ameaça ou lesão a interesse 

jurídico de qualquer dos integrantes da estrutura familiar, ou, até mesmo, da família 

considerada com um todo. E um exemplo do que se diz é a atuação do Juiz da Infância 

e da Juventude ou do próprio Juiz da Vara de Família, quando regula aspectos de 

guarda e direito de visitas, ou, ainda, quando adota uma urgente providência 

acautelatória de saída de um dos cônjuges do lar conjugal. 

 

 

 Pereira (2004, p.116) conclui que: 

 

O desafio fundamental para a família e das normas que a disciplinam é 

conseguir conciliar o direito à autonomia e à liberdade de escolha com 

os interesses de ordem pública, que se consubstancia na atuação do 

Estado apenas como protetor. Esta conciliação deve ser feita através de 

uma hermenêutica comprometida com os princípios fundamentais do 

Direito de Família, especialmente o da autonomia privada, 

desconsiderando tudo aquilo que põe o sujeito em posição de 

indignidade e o assujeite ao objeto da relação ou ao gozo de outrem sem 

o seu consentimento. 

 
 

4.8. PRINCÍPIO PLURALISMO DAS ENTIDADES FAMILIARES 

 

Desde a Constituição Federal, as estruturas familiares adquiriram novos contornos.  

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5/10/1988, 

impulsionada pelas expressivas modificações do contexto político, econômico e social do País, 

tratou de forma mais pontual a família, provocando uma verdadeira revolução no Direito de 

Família. […]Era imperioso que a norma constitucional entrasse em compasso com os fatos 
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sociais e os sentidos axiológicos dados por seus destinatários, sob pena de nascer velha e tornar-

se ineficaz (PEREIRA,2004, p.117).  

Segundo Dias (2015, p.49) “Nas codificações anteriores, somente o casamento merecia 

reconhecimento e proteção. Os demais vínculos familiares eram condenados à invisibilidade”. 

Neste sentido, houve o rompimento com a premissa de que o casamento era o único 

instituto formador e legitimador da família brasileira, e do modelo de família hierarquizada, 

patriarcal, impessoal e, necessariamente, heterossexual, em que os interesses individuais 

cediam espaço à manutenção do vínculo. Esta Constituição trouxe, além de novos preceitos 

para as famílias, princípios norteadores e determinantes para a compreensão e legitimação de 

todas as formas de família (PEREIRA 2004, p.117). 

O princípio do pluralismo das entidades familiares é encarado como o reconhecimento 

pelo Estado da existência de várias possibilidades de arranjos familiares (DIAS,2015, p.49, 

apud ALBUQUERQUE FILHO,2002). 

Atualmente temos outras entidades familiares, como as uniões homossexuais - agora 

chamadas de uniões homoafetivas - e as uniões paralelas - preconceituosamente nominadas de 

"concubinato adulterino" -, são unidades afetivas que merecem ser abrigadas sob o manto do 

direito das famílias. No mesmo âmbito se inserem tanto as famílias parentais como as 

pluriparentais (ibid). 

Dias (2015, p.49)15 esclarece que “Excluir do âmbito da juridicidade entidades 

familiares que se compõem a partir de um elo de afetividade e que geram comprometimento 

mútuo e envolvimento pessoal e patrimonial é simplesmente chancelar o enriquecimento 

injustificado, é ser conivente com a injustiça”. 

A família passou a ser, predominantemente, locus de afeto, de comunhão do amor, em 

que toda forma de discriminação afronta o princípio basilar do Direito de Família. Com a 

personalização dos membros da família eles passaram a ser respeitados em sua esfera mais 

íntima, na medida em que disto depende a própria sobrevivência da família, que é um “meio 

para a realização pessoal de seus membros. Um ideal em construção” (PEREIRA,2004, p. 118, 

apud ROSANA FACHIN,2001). 

É, portanto, da Constituição da República que se extrai o sustentáculo para a 

aplicabilidade do princípio da pluralidade de família, uma vez que, em seu preâmbulo, além de 

                                                           
15 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ecl. rev., atual. e ampl. -- São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015.  
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instituir o Estado Democrático de Direito, estabelece que deve ser assegurado o exercício dos 

direitos sociais e individuais, bem como a liberdade, o bem-estar, a igualdade e a justiça como 

valores supremos da sociedade. Sobretudo da garantia da liberdade e da igualdade, sustentadas 

pelo macroprincípio da dignidade, é que se extrai a aceitação da família plural, que vai além 

daquelas previstas constitucionalmente e, principalmente, diante da falta de previsão legal (ibid, 

p.119). 

 Portanto, pode-se concluir, que segundo entendimento de Pereira (2004, p.139)  

 

O princípio da pluralidade das formas de família deve ser conjugado com os outros 

princípios aqui elencados para que não se excluam determinados modelos familiares 

e, consequentemente, não se retire a dignidade dos sujeitos que os constituíram. […] 

deve funcionar também como constatação e reconhecimento de que novas estruturas 

parentais e conjugais estão em curso e o Direito não poderá impedir seu irreversível 

processo. Ao contrário, é necessário que ele crie instrumentos e mecanismos legais 

para propiciar condições de exercício dessas práticas em que o desejo se manifesta 

(ibid, p.140, apud DERRIDA,2004). 
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5. FORMAÇÃO DA SOCIEDADE CABOVERDIANA 

 

5.1.  FORMAÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA DE CABO VERDE 

 

O arquipélago de Cabo verde foi colonizado em 1460 pelos navegadores oficiais 

portugueses Antônio de Noli, Diogo Afonso e Diogo Gomes, descobriram o arquipélago 

composto por dez ilhas e cinco ilhéus que perfazem uma superfície de apenas 4.033 km2 e fica 

situado ao largo do Oceano Atlântico e encontra-se localizado na zona sub-saheliana. As ilhas 

e ilhéus formam dois agrupamentos segundo a sua posição em relação aos ventos dominantes 

do nordeste: as ilhas de Barlavento: Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia , São Nicolau ,Sal 

e Boavista , e os ilhéus Brancos e Raso E as ilhas de Sotavento: Maio ,Santiago ,Fogo e Brava 

e os ilhéus Grande, Luís Carneiro e Cima. Devido a sua posição geográfica, serviu como 

grandes rotas do comércio triangular e do tráfico de escravos, esses eram usados como moedas 

de troca e no povoamento das ilhas, principalmente se instalaram na ilha de Santiago e Fogo16. 

  Assim, os primeiros reinois que se aventuraram a fazer do arquipélago de Cabo Verde 

uma base de lançamento para o comércio com o continente fronteiro, tornaram-se vizinhos de 

Santiago, porque esse estatuto lhes ofertava benefícios, incontornáveis no “desbravamento” dos 

territórios africanos recém descobertos e no “aproveitamento” lucrativo do trato com as suas 

populações do continente fronteiro (CABRAL,2012, p.3). 

Desta forma Cabo Verde sendo fruto de uma sociedade escravagista, o povoamento do 

arquipélago derivou-se pelo cruzamento da cultura europeia com a das diversas etnias africanas. 

Segundo Lopes (2006, p.22, apud ALMADA) 

 

o facto de não termos sido uma colónia de povoamento, mas um entreposto de 

escravos não permitiu uma concentração muito grande de escravos da mesma etnia 

nas ilhas. Daí que o continente africano não tenha deixado aqui esse”apport” cultural 

maciço e palpável (…). Da mesma forma tão pouco a cultura portuguesa pode marcar 

entre nós uma presença suficientemente forte para se impor à sociedade como padrão.  

 

Coabitando no mesmo espaço surge a necessidade de integração e de comunicação para 

uma convivência sã, privando vários grupos de alguns hábitos o que desemboca num choque 

de culturas. Desse choque cultural nasce um conjunto de manifestações distintas e típicas que 

posteriormente davam origem à Cultura Cabo-Verdiana17. 

                                                           
16 Disponível em:< https://antoniocv.wordpress.com/tag/localizacao-geografica-cabo-verde/>. 

17  Lopes, Ana Maria Amarante. AS NOVAS MANIFESTAÇÕES NA CULTURA CABO-VERDIANA 

INTERFERÊNCIA ESTRANGEIRA. Trabalho Científico. Licenciatura em Ensino de História ISE, 2006. 

Disponível em: <http://docplayer.com.br/11608287-As-novas-manifestacoes-na-cultura-cabo-verdiana-

interferencia-estrangeira.html>. Acesso em:08fev.2017. 

http://docplayer.com.br/11608287-As-novas-manifestacoes-na-cultura-cabo-verdiana-interferencia-estrangeira.html
http://docplayer.com.br/11608287-As-novas-manifestacoes-na-cultura-cabo-verdiana-interferencia-estrangeira.html
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Podemos dizer que a identidade cabo-verdiana efectivou-se num processo de 

mestiçagem. Essa mestiçagem foi devido a quase inexistência de mulheres europeias nas ilhas, 

fazendo com que os brancos se envolvessem com as negras dando origem a indivíduos que não 

eram nem europeus, nem africanos, mas sim mestiços18.  

No entanto, o processo de miscigenação, as mulheres negras que mantinham relações 

sexuais com os homens brancos de posição social superior, acabaram por obter uma posição 

estimadas pelos europeus19. 

Tem bispo próprio e cerca de cinquenta casas de portugueses alguns casados com 

mulheres de Portugal, outros com negras, outros ainda com mulatas que são mulheres nascidas 

de brancos e negras, estimadas por eles mais do que as portuguesas, sabendo-se por experiência 

que ter relações com elas não só é menos nocivo como até de maior deleite. Por isso, há quem 

estime mais uma mulher morena que uma branca porque na realidade parece que aquele céu 

inclina e faz desejar mais as naturais do país do que estrangeiras, vendo-se até demasiado que 

quem não as tem como mulheres, procura rapidamente tê-las como concubinas. Por fim, levados 

pelo afeto, acabem por casar e viver com elas muito contentes do que se fossem de mesma 

nação; não tanto por serem mais saudáveis, como se disse, mas porque trabalham mais, sendo 

também muito verdade que algumas, não apenas em relação ao valor e juízo mas também 

quanto a feições e aspecto do corpo, ultrapassam em muitos as nossas mulheres européias, 

pondo de lado a desvantagem da cor que nem sequer é tão considerável por algumas que vi 

eram tais que nem sequer a cor me dava qualquer enfado ( ANDRADE, 1996 p.6). 

Iva Cabral (2012, p.24) expõem a carta de legitimação, através da confirmação real, 

como um dos principais meios de ascensão social dos mulatos em herdar do pai os direitos civis 

que lhe permitiram ascender oficialmente ao grupo dominante no arquipélago de Cabo Verde 

 

[…]. Geralmente, eram os filhos adulterinos, bem identificados, aceites e educados 

pelos pais europeus, os que dirigiam os pedidos de legitimação ao Rei. Normalmente 

a carta régia apenas legitimava, podia, no entanto, por vezes conceder o direito de 

herdar os bens e a fortuna. Por isso ao solicitar a legitimação o requerente afirmava 

ser “ /.../ homem honrado /.../ rico e abastado e que sempre se tratou e trata como 

cavaleiro e pessoa de qualidade /.../”. Sem reivindicar os bens paternos os mulatos 

pediam ao Rei que suprisse “/.../ todos os defeitos da sua nascença para poder gozar 

de todas as liberdades do dito seu pai /.../” como se legítimo fosse. 

 

                                                           
 

18 Ibidp.21 

19 Cf. CABRAL, Iva. A representação das mulheres, casadas e viúvas, da ilha de Santiago nos documentos 

dos séculos XVI-XVIII. 2012.Disponível em: <http://hdl.handle.net/10961/365>. Acesso em: 06fev.2017. 

 

http://hdl.handle.net/10961/365
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Percebe-se que desde início da colonização a união de brancos com negros, foi dando 

origem à mestiça sociedade cabo-verdiana. Assim no arquipélago, verifica-se a existência de 

uniões livres, famílias unidas pelo casamento de brancos com negras, essas muitas vezes eram 

consideradas amantes, já que o branco por vezes, eram casados legitimamente porem estava 

desacompanhado de suas esposas20. 

Quanto à mestiçagem do homem branco com mulher indígena acelerou-se devido ao 

facto das relações sexuais livres serem muito concorrente em Cabo Verde desde o seu 

povoamento, independentemente, da origem social, ou da função ou cargo que cada um ocupa 

e, também, independente de o branco vir para as ilhas, sozinho ou com mulheres, sem se ater à 

prometida fidelidade conjugal, o homem branco, casado na Europa, quer viesse para a ilha com 

a família legítima quer desacompanhado dela, não tardava a unir-se a uma mulher da terra, 

escrava ou livre, gerando inúmeros descendentes bastardos filhos de capitães, de governadores 

e de altos funcionários régios (CARREIRA, 1984, p.146)21. 

A estrutura familiar cabo-verdiana na época reflectia as características reproduzidas 

pelo forte envolvimento de homens europeus de estratos sociais diferentes com as mulheres de 

origem africana, pois os homens europeus que paravam nas ilhas eram, na sua maioria, homens 

brancos, desacompanhados das suas esposas, raramente traziam-nas para se estabelecerem em 

Cabo Verde. […] a presença da mulher branca nas ilhas nunca criou embaraço para o homem 

europeu manter relações com uma ou mais mulheres negras em simultâneo22. 

A sociedade no todo ou em grande parte aceitou a união do homem casado perante a 

igreja se relacionar maritalmente com uma ou mais mulheres ao mesmo tempo. Sobre essa 

situação, Carreira (1984, p.155) descreveu a condição do homem possuir uma mulher, quer seja 

legítima ou não, e várias outras mulheres ao mesmo tempo, sendo que esta situação não criava 

conflito entre elas.  

Entretanto, a presença da igreja católica no arquipélago, não reconhecia esse tipo uniões 

 

Na mentalidade da Contra Reforma, então dominante, não se reconhecia como 

equivalente do matrimônio as ‘‘situações de fato”, tais como as diferentes formas de 

mancebia entre homens principais e as suas amantes negras e mulatas. O ideal de 

conduta, que conferia prestígio, continuava a ser o matrimônio celebrado segundo os 

                                                           
20 CABRAL, Iva Dos povoadores aos “filhos da terra”: a dinâmica da sociedade cabo-verdiana.2012. 

Disponível em:< http://hdl.handle.net/10961/368>. Acesso em:06fev.2017. 

 

21 CARREIRA, António. Cabo Verde: Aspectos Sociais. Secas e fomes do século XX, Lisboa: Ulmeiro, 1984. 

Disponível em: <https://antoniocv.wordpress.com>. 

 

22 Idem  

http://hdl.handle.net/10961/368
https://antoniocv.wordpress.com/
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cânones do reino e da Igreja, como também o casamento concertado e abençoado 

pelos pais e tutores (CORREIA E SILVA, 2001 p.335). 

 

 

5.2.  A ESTRUTURAÇÃO DA FAMILIA CABO-VERDIANA 

 

A república da Cabo Verde tornou-se independente em 1975, o que conferiu autonomia 

para o processo de reestruturação e construção de uma nação livre e independente de ordem 

social, económica e política. Entretanto, pela sua posição geográfica, as condições climáticas e 

naturais no arquipélago contribuíram para difíceis condições de vida, marcadas pela seca e 

fomes, determinaram a partida de muitos cabo-verdianos, mais precisamente os Homens, para 

o estrangeiro. A população cabo-verdiana emigrada é maior do que a que vive em Cabo Verde23.  

Segundo Lobo (2006, p.11) a estrutura familiar apresenta as seguintes características: 

  

[…] a unidade significativa é a família extensa; há uma priorização dos laços 

consanguíneos à relação conjugal; a mobilidade de homens, mulheres e, 

especialmente, crianças entre várias casas faz parte da dinâmica familiar; o conceito 

de maternidade é mais social do que biológico, sendo que é preciso a combinação de 

duas gerações de mulheres para que se realize a maternidade social plena; a casa é a 

unidade central sendo fortemente associada à mulher e às crianças; o homem tem uma 

relação marcada pela ausência física e distância no cotidiano dos filhos e das mães 

dos filhos, contribuindo financeira e socialmente de maneira esporádica; as mulheres 

adultas emigram deixando familiares, filhos e os pais de seus filhos na ilha. 

 

 

Na sociedade cabo verdiana, existe a família dita tradicional ou alargada, famílias 

nucleares, monoparentais e outras. A família dita tradicional é constituída pelo casal, filhos e 

outros membros. Cada um dos seus membros tem um papel a desempenhar no seio dela. Todos 

devem contribuir para o seu bem-estar e progresso. Este tipo de família é mais frequente no 

meio rural, onde a pobreza abunda e devido às dificuldades, muitos coabitam debaixo do mesmo 

tecto, estabelecendo grandes relações uns com os outros, relações de amizade, de cooperação, 

fraternidade, solidariedade, de hospitalidade (SILVA, 2007, p12)24. 

Quanto à família monoparental, existe em grande número em Cabo Verde em que a mãe 

ou o pai não assume a responsabilidade dos filhos. De uma forma geral, esse tipo de família é 

                                                           
23 LOBO, Andréa de Souza. TÃO LONGE, TÃO PERTO Organização familiar e emigração feminina na 

Ilha da Boa Vista Cabo Verde. 266 f. Tese doutorado, Brasília Dezembro de 2006. Disponível em: 

<http://www.dan.unb.br/images/doc/Tese_071.pdf>. Acesso em:23 maio2017. 
 

24 SILVA, Maria da Lapa. A RESPONSABILIDADE PARENTAL NA OBRA CHIQUINHO DE 

BALTAZAR LOPES DA SILVA.59f. LICENCIATURA EM FILOSOFIA ISE, 2007. Disponível em: 

<https://core.ac.uk/download/pdf/38681259.pdf>. Acesso em:01març.2017. 

 

http://www.dan.unb.br/images/doc/Tese_071.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/38681259.pdf


39 

 

chefiada pela mulher devido a várias razões tais como: a pobreza, a emigração, a viuvez, a 

separação, ou ainda, porque o pai não assume a responsabilidade paternal. Assim, os filhos 

ficam com o pai ou a mãe e, muitas vezes, vivem numa tensão, já que assumem sozinho ou 

sozinha a responsabilidade pela manutenção dos laços familiares, em termos afectivos e 

educativos. No caso do divórcio, separação ou viuvez, quase sempre, se gera uma diminuição 

de recursos económicos, assim como uma menor disponibilidade temporal dedicada às crianças. 

A situação agrava-se mais no caso de um dos progenitores ter que assumir sozinho as suas 

responsabilidades económicas financeiras para a sobrevivência da família, as decisões 

familiares, conciliar o trabalho com a vida familiar e, ainda, procurar educar a criança para que 

ela cresça como um cidadão activo na sociedade25. 

  O censo de 2000 confirma que em Cabo Verde temos vários tipos de agregados 

familiares: agregados unipessoais, agregados monoparentais nucleares, agregados conjugais 

nucleares, agregados conjugais compósitos e outros. Como não existe um único tipo de família 

em Cabo-Verde, também não existe um só tipo de agregado familiar. Mas em qualquer dos 

tipos de família, os membros desempenham papéis importantes. São esses membros que 

distribuem certas responsabilidades (SILVA,2007, p.13). 

Em razão disso, a imagem de uma estruturação familiar do arquipélago é caracterizada 

como: onde uma mulher e um homem podem se relacionar sem que necessariamente vivam 

juntos, a mãe tem um valor central na esfera familiar, o núcleo mãe-filho sendo primordial e 

apresentando uma matrifocalidade de fato, porém, que opera com uma ideologia patriarcal 

(LOBO,2006, p.48). 

Neste rápido contexto histórico e nos condicionalismos sociais que se originou a família 

cabo-verdiana, foi inserida desde cedo uma tendência para união livre. É muito comum perceber 

em cabo verde que dentro da vivencia conjugal, o homem esteve sempre à frente de decisões 

da familia e da vida social, colocando a mulher numa posição de submissão, porem nem todas 

as mulheres aceitaram os papeis que lhes foram imposta pela sociedade patriarcal, “ houve 

algumas que, de posse de bens, puderam exercer o poder sobre suas próprias vidas, fugindo do 

tradicional papel feminino” (CABRAL,2012, p.24 et seq.). 

O homem cabo verdiano é apresentado como imprevisível, escasso, independente, 

inconstante, controlador. Essa caraterística vem essencialmente naturalizar valores de gênero 

na sociedade cabo verdiana, que colocam homens e mulheres em posição diferentes na 

sociedade, principalmente, posições desiguais no relacionamento (MONTEIRO,2013, p.29). 

                                                           
25 Ibidem,p.13 
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  As mulheres cabo verdianas, independentemente de sua posição enquanto mãe, irmã 

avó ou filha, é central para a reprodução da vida cotidiana da casa e da família num sentido 

mais amplo (LOBO,2006, p.74). 

  Em Cabo Verde, oficialmente, o regime matrimonial vigente é a monogamia, na qual o 

homem deve possuir uma única mulher. Na prática a monogamia era imposta somente às 

mulheres, exigindo-se castidade e fidelidade absoluta. Entretanto, as práticas sociais, se 

identifica a poligamia, esse fruto da sociedade portuguesa, contribuindo para o surgimento de 

uma sociedade machista e paternalista com os seus ensinamentos sobre a diferença entre o 

homem e a mulher. Desse modo, caracteriza a família cabo-verdiana marcada pela “poligamia 

informal” (CARREIRA,1984, p.146). 

 Segundo Monteiro (2013, p.16) afirma que 

 

[...] enquanto as uniões informais fazem parte do quotidiano da maioria dos homens 

e mulheres em Cabo Verde. Essa realidade é mais um motivo que me leva a afirmar 

que a poligamia encontrada [...] vai para além do informal, ela é formal e com 

características próprias, na medida em que é reconhecida e aceite socialmente. 

 

Especialmente os homens, que raramente vêem as relações conjugais como 

compromissos permanentes. A maioria deles mantém relações afetivas com mais de uma 

mulher ao mesmo tempo. As noções de masculinidade são fortemente associadas à atividade 

sexual e a prática de se relacionar simultaneamente com várias mulheres é o elemento central 

na definição do que é ser um “homem de verdade” – não que o contrário seja associado à 

homossexualidade, mas ao fato de ser um homem frouxo, “mandado pela mulher”. 

(LOBO,2006, p.85). 

Do que se sabe sobre a sociedade cabo-verdiana, se compõe à primeira vista, por 

diferentes tipos de relações, onde o “casamento de papel passado”, entre um homem e uma 

mulher, não representa a prioridade na construção das famílias, ou seja, é composta por casais, 

na sua maioria, que vivem em União de fato, sem qualquer registro na lei, mas no conhecimento 

de todos. A sociedade cabo verdiana enquanto referência de forma de vida ideal, valoriza o 

casamento formal, este quando a cerimonia é realizada pela igreja, representa um importante 

símbolo de prestígio, é visto como um passo sério e que exige responsabilidade de ambas as 

partes de se submeterem ao risco de mudança de status26.  

                                                           
26 MONTEIRO, Ivone Tavares. Família e género na perspectiva das mulheres kumbóssas: um estudo 

etnográfico no Concelho de Santa Catarina, Ilha de Santiago/CV.84f. Dissertação. PRAIA, AGOSTO DE 

2013. Disponível em:<https://core.ac.uk/download/pdf/38682209.pdf>. Acesso em: 01març.2017.  

 

https://core.ac.uk/download/pdf/38682209.pdf
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Segundo Monteiro (2013, p.26) frisa que “Nos dias de hoje, apesar de fortes mudanças 

na sociedade, o casamento continua a ser um evento social bastante falado e desejado pelas 

mulheres, porém um número reduzido de mulheres consegue a realização deste “sonho”. 

Isto é, para a sociedade cabo verdiana, o casamento para as mulheres crioulas quando 

se casa garante melhor posição na relação e o reconhecimento social e perante Deus e Igreja 

que representa um compromisso para toda vida. 

Lobo (2006, p.90) entende que  

 

O casamento formal é um importante símbolo de prestígio e ainda mais quando a 

cerimônia é realizada na igreja. Vemos, então, o modelo cristão, tão valorizado nesta 

sociedade enquanto referência de forma de vida ideal, sendo, finalmente, realizado 

pela formalização de uma relação conjugal que já perdura por anos em situação de 

“informalidade”. A raridade estatística dos casamentos formais não significa um 

distanciamento do modelo cristão do casamento. Pelo contrário, indica uma adesão 

plena a ele. As pessoas se casam formalmente só quando se sentem em condições de 

seguir a risca o modelo, mantendo o casamento para sempre. Tudo sugere que mais 

vale a pena não se casar do que fazê-lo para depois romper com tão importante laço. 

 

 

Monteiro (2013, p.38) afirma que 

 

A vivência do casamento no dia a dia das mulheres não constitui uma tarefa fácil tendo 

em conta que para além das críticas socias que poderão ser alvo, elas tem que lidar 

com a ameaça constante de perder ou compartilhar o marido com uma outra mulher, 

pois o casamento garante o estatuto, mas não garante a esclusividade do marido. 

 

 

A familia cabo verdiana vem atravessando mudanças nas últimas décadas, mais 

precisamente nos anos 80/90. Devido isso, a nova realidade social da sociedade crioula, podem 

ser explicadas pelo, o novo contexto jurídico e legal, com a reforma inserida no código civil, 

que constitui essencial instrumento na regulação das relações jurídicas familiares, novo estilo 

de vida influenciado pela cultura do mundo Ocidental, a entrada maciça da mulher no mercado 

de trabalho que atingiram graus de ensino médio e superior, também o aumento de divórcios, o 

fenómeno da diversificação das religiões, isto levou com que o casamento canônico seja retirada 

eficácia legal, conferida exclusivamente ao casamento civil, em contrapartida, um contrato 

dissolúvel, diminui-se deixando de ter o mesmo peso na vida das pessoas, em razão disso, os 

casamentos ocorrem mais tarde devido ao prolongamento do percurso escolar e o percurso 

profissional, também casais tem menos filhos, atualmente a pratica  da vida sexual se inicia 

antes do casamento, aumento de uniões de facto, e da população solteira. Tudo isto contribuiu 

para o aparecimento de novas formas de relação familiar, mais igualitárias, novos valores e 
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representações sociais. Pode se afirmar que apesar das mudanças na estruturação familiar, é 

possível encontrar alguma diversidade entre o tradicionalismo e a contemporaneidade27.  

 

5.3.  AS LEIS QUE PROTEGEM A FAMILIA CABO VERDIANA28 

 

Com a Proclamação da Independência Nacional em 1975, os sucessivos governos 

demonstraram-se a necessidade de introduzir profundas alterações na organização da vida 

política e social do Estados, assim, buscam eliminar as desigualdades existentes no 

relacionamento no seio da familia cabo-verdiana, assegurando juridicamente a igualdade entre 

os cônjuges na sua relação dentro dela, na proteção da família, preservando assim os seus 

direitos. Todavia as desigualdades ainda persistem e estão fundamentalmente ligadas às 

mentalidades, ou seja, aos hábitos e costumes culturais herdados. 

A Constituição da República de Cabo Verde no artigo 81º expõem: 

“ A familia é o elemento fundamental e a célula base de toda sociedade. Todos têm o direito de 

constituir familia”.  

O Decreto-Legislativo nº 12-C/97, de 30 de Junho, revogou o Código de Família 

aprovado em 1981 e procedeu a alterações significativas no Código Civil e na legislação de 

família. Com o progresso do código civil, é possível verificar nos seus artigos os resultados das 

relações jurídicas familiares, o progresso decorrente do casamento e da união de facto. 

 

5.3.1.  NO CASAMENTO 

 

Em Cabo Verde, a formação da familia se dá pelo “O casamento pode ser celebrado pela 

forma civil ou religiosa. Os pressupostos da celebração do casamento e as condições da sua 

validade e eficácia são determinados na lei civil” (Artigo 1564º).  

Segundo Artigo 1554º “Casamento é a união voluntária entre duas pessoas de sexo 

diferente, nos termos da lei, que pretendem constituir a família mediante uma comunhão plena 

                                                           
27 CF. LOPES FILHO, João Lopes. Ilha de S. Nicolau – Cabo Verde. Formação de uma sociedade e mudança 

cultural, II volume, Lisboa, Ministério da Educação, 1996. 

28  A construção desse subcapitulo foi baseada na REPÚBLICA DE CABO VERDE: CÓDIGO CIVIL 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇAO INTERNA Gabinete do Ministro Portaria nº 68-A/97 de 

30 de Setembro. CÓDIGO CIVIL. O Decreto-Legislativo nº 12-C/97, de 30 de Junho. LIVRO IV - Direito da 

família.TÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS. LIVRO IV - Direito da família TÍTULO II – CASAMENTO. 

Disponível em: <http://intersismet.com/wp-content/uploads/2013/11/codigo_civil_caboverde.pdf>. Acesso em: 

28 fev. 2017. 

 

http://intersismet.com/wp-content/uploads/2013/11/codigo_civil_caboverde.pdf
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de vida”. Assim “ Todos têm direito de contrair casamento, sob forma civil ou religiosa|” (art. 

46 CRCV). 

Para a realização do casamento, é preciso formalizar mediante declaração expressa e 

pessoal do assentimento dos nubentes perante o competente funcionário do registo civil ou 

oficiante de confissão religiosa reconhecida pelo Estado. Só podem celebrar casamento as 

confissões religiosas que provem possuir regras especiais reguladoras do matrimónio que 

oferecem garantias de seriedade, dignidade, solenidade, unicidade, certeza e segurança do acto, 

bem como do respeito pela ordem pública interna do Estado de Cabo Verde. A verificação da 

existência das regras referidas no número antecedente tem lugar, no momento do 

reconhecimento da confissão religiosa, perante o membro do Governo responsável pela área da 

justiça e mediante parecer favorável do Ministério Público (Artigo 1565º). 

O casamento religioso é celebrado com a solenidade e dignidade que a importância do 

acto requer, perante o oficiante competente e de acordo com os cânones da respectiva confissão 

(Artigo 1584º). 

No que diz respeito às leis que protegem a família no casamento, vamos começar pelos 

direitos e deveres dos cônjuges, da qual o casamento baseia-se no princípio da igualdada 

(art.1627). Os cônjuges devem escolher por mútuo acordo a casa de morada da família, 

atendendo às exigências da sua vida profissional, aos interesses dos filhos e procurando sempre 

salvaguardar a unidade. Considera-se casa de morada da família a escolhida pelos cônjuges para 

a morada da família, quer seja comum do casal, quer próprio de um deles ou ainda a que seja 

arrendada ou por qualquer título legítimo advenha à posse de ambos ou de qualquer um deles 

(art.1630). Cada um dos cônjuges pode escolher e exercer livremente qualquer profissão ou 

actividade sem o consentimento do outro (art.1632).  

Os cônjuges estão reciprocamente vinculados pelos deveres de respeito, fidelidade, 

coabitação, cooperação e assistência (art.1634). 

Artigo 1635º: O dever de cooperação importa para os cônjuges a obrigação de socorro 

e auxílio mútuos e a de assumirem em conjunto as responsabilidades inerentes à vida da família 

que fundaram.  

Artigo 1636º: O dever de assistência importa para os cônjuges, não só a obrigação de 

socorro e auxílio mútuos, mas também a de prestação de alimentos e a de contribuir para os 

encargos da vida familiar, em função das possibilidades de cada um. 

Os regimes de bens do casamento consagrado na lei civil, incidem particularmente nos 

3 modelos de regime tipificados: o regime da comunhão de adquiridos (Artigo 1682º a 1692º), 

o regime da comunhão geral (arts.1693º a1695º) e o regime da separação (arts1696º a 1698º). 
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Segundo Lima Rego et al (2009, p.14) define o regime da comunhão de adquiridos 

como: 

 

Este modelo de gestão de bens pretende tornar comum aquilo que exprime a 

colaboração de ambos os cônjuges no esforço patrimonial do casamento, pelo que, 

adoptando-se este regime, irá existir tanto bens comuns do casal, como, também, bens 

próprios de cada um dos cônjuges. Assim, tanto os bens adquiridos a título gratuito, 

como os já levados para o casal, não deixam de constituir bens próprios de cada 

cônjuge, enquanto os bens adquiridos a título oneroso e depois da celebração do 

casamento, passam para a massa patrimonial comum. 

  

 

A grande maioria dos casamentos segue este modelo de regime, tendo em conta que este 

é o regime de bens supletivo. Segundo Artigo 1677º: “Na falta de convenção antenupcial ou no 

caso de caducidade, invalidade ou ineficácia da convenção, o casamento considera-se celebrado 

segundo o regime de comunhão de adquiridos”. Também pode vigorar por convenção das partes 

– ainda que seja, obviamente, raro, apenas se justificando quando os nubentes pretendem um 

regime misto que tenha como base a comunhão de adquiridos (ibidem)29.  

Os bens próprios do regime da comunhão adquirida estão elencados segundo artigo 

1683º30. 

Já no Artigo 1685º, fazem parte da comunhão os bens comuns:  O produto do trabalho 

dos cônjuges; Os bens adquiridos pelos cônjuges na constância do matrimónio, que não sejam 

exceptuados por lei. 

 Regime da Comunhão Geral de Bens está relacionado com todos os bens, isto é, “Se o 

regime de bens adoptado pelos cônjuges for o da comunhão geral, o património comum é 

constituído por todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, que não sejam exceptuados por 

lei” (Artigo 1693º). 

Mas há casos em que a lei concede a possibilidade de um dos cônjuges possuir bens que 

não entram em comunhão geral, quando esses são considerados pessoais. É, preciso antes do 

                                                           
29 LIMA REGO, Margarida. Direito das pessoas e da familia REGIMES DE BENS DO CASAMENTO, 

Trabalho realizado por Sara Galrão (nº1356) e Maria Carolina Gonçalves (nº1368); Faculdade de Direito da 

Universidade Nova de Lisboa ,20 maio 2009. Disponível em: 

<http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/MLR_MA_8045.pdf>. Acesso em:24abril2017. 

 
30 Artigo1683º 1 São considerados próprios de cada um dos cônjuges: a Os bens que cada um deles tiver ao tempo 

da celebração do casamento; b Os bens que lhes advierem depois do casamento por sucessão ou doação; c Os bens 

adquiridos na constância do matrimónio por virtude de direito próprio anterior. 2. Consideram-se entre outros, 

adquiridos por virtude de direito próprio anterior, sem prejuízo da compensação eventualmente devida ao 

património comum: a Os bens adquiridos por usucapião fúndada em posse que tenha o seu início antes do 

casamento; b Os bens comprados antes do casamento com reserva de propriedade; c Os bens adquiridos no 

exercício de direito de preferência fundado em situação já existentes à data do casamento. 

http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/MLR_MA_8045.pdf
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mais, precisar que comunhão não é só de domínio, mas também de posse e administração (Lima 

Rego et al,2009).  

Os bens doados ou deixados, ainda que por conta da legítima, com a cláusula de 

incomunicabilidade, os bens doados ou deixados com a cláusula de reversão ou fideicomissária, 

a não ser que a cláusula tenha caducado, o usufruto, o uso ou habitação, e demais direitos 

estritamente pessoais, as indemnizações devidas por factos verificados contra a pessoa de cada 

um dos cônjuges ou contra os seus bens próprios e os seguros vencidos em favor da pessoa de 

cada um dos cônjuges ou para cobertura de riscos sofridos por bens próprios, os vestuários e 

outros objectos de uso pessoal e exclusivo de cada um dos cônjuges, bem como os seus 

diplomas e a sua correspondência, as recordações de família de diminuto valor económico. A 

incomunicabilidade dos bens, não abrange os respectivos frutos nem o valor das benfeitorias 

úteis. Todos os bens classificados acima são os bens incomunicáveis seguindo artigo 1694º. 

Por último, no regime de separação de bens existe uma separação absoluta e completa 

entre os bens dos cônjuges, ou seja, cada cônjuge utiliza os seus bens de forma como bem 

entender. A sua gestão depende de cada um, sem a obrigatoriedade de explicação de um ao 

outro. Assim, nos termos no Artigo 1696º “Se o regime de bens adoptado pelos esposados for 

o da separação, cada um deles conserva o domínio e fruição de todos os seus bens presentes e 

futuros, podendo dispor deles livremente”. 

É licito aos esposados estipular, na convenção antenupcial, cláusulas de presunção sobre 

a propriedade dos móveis, com eficácia extensiva a terceiros, mas sem prejuízo de prova em 

contrário. Quando haja dúvidas sobre a propriedade exclusiva de um dos cônjuges, os bens 

móveis ter-se-ão como pertencentes em compropriedade a ambos os cônjuges (Artigo 1697º). 

Entretanto, se na constância do matrimónio, um dos cônjuge entrar na administração e 

fruição dos bens do outro sem mandato escrito e sem oposição expressa, fica obrigado à 

restituição dos frutos percebidos, a não ser que prove tê-lo aplicado na satisfação de encargos 

familiares ou no interesse do cônjuge proprietário. Havendo oposição, o cônjuge administrador 

responde perante o proprietário como possuidor de má fé (artigo 1698º).  

O Princípio da liberdade de convenção e Princípio da imutabilidade das convenções 

antenupciais depois do casamento são matérias do conteúdo das convenções antenupciais, isto 

é, o primeiro princípio permite que os esposos podem fixar livremente, em convenção 

antenupcial, o regime de bens do casamento, quer escolhendo um dos regimes previstos neste 

código, quer estipulando o que a esse respeito lhes aprouver, dentro dos limites da lei. Podem 

os cônjuges igualmente fixar em convenção antenupcial a qual deles compete administrar os 

bens próprio do outro cônjuge e os do casal. É permitida a convenção sob condição ou a termo. 
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Em relação a terceiros, o preenchimento da condição não tem efeito retroactivo (Artigo 1657º). 

Já para o segundo princípio, fora dos casos previstos na lei, não é permitido alterar, depois da 

celebração do casamento, as convenções antenupciais. Consideram-se abrangidos pelas 

proibições do número anterior os contratos de compra e venda e sociedade entre os cônjuges, 

excepto quando estes se encontrem separados judicialmente de pessoas e bens. É licita, contudo, 

a participação dos dois cônjuges nas mesmas sociedades de capitais, bem como a dação em 

cumprimento feita pelo cônjuge devedor ao seu consorte (Artigo 1672º). 

Por fim, no artigo 159031 demostram quando á Inexistência jurídica do casamento. 

 

 

5.3.2.  NA UNIÃO DE FATO32 

 

Em Cabo Verde, antes da independência, a estruturação familiar oficialmente aceite era 

através do casamento monogâmico. Mas na prática, a maioria da população escolheu constituir 

família através da união natural.  

A união de facto é a convivência de cama, mesa e habitação, estável, singular e séria 

entre duas pessoas de sexo diferente com capacidade legal para celebrar casa- mento, por um 

período de, pelo menos, três anos, que pretendem constituir família mediante uma comunhão 

plena de vida (Artigo 1563º). 

Com a introdução do conceito de união de facto em Cabo Verde, mister analisar os 

requisitos do Código Civil. O primeiro elemento imposto para a formação e reconhecimento da 

união de fato é o seu reconhecimento registral, consiste “na decisão escrita do conservador dos 

registos competente em processo especial de uma situação de convivência entre um homem e 

uma mulher que preencha os requisitos previstos no artigo seguinte, nos termos da lei de 

processo” (Artigo 1714º). A competência para o reconhecimento registral da união de facto 

compete “ao conservador dos registos da área da residência dos conviventes” (Artigo 1713º). 

Ressalta que “a decisão de reconhecimento da união de facto está sujeita a registos nos mesmo 

termos que o casamento” (Artigo 1714º, nº 2), diante disso, os conviventes reconhecidos 

                                                           
31 Artigo 1590: a O casamento celebrado perante quem não tinha competência funcional para o acto; b O 

casamento em cuja celebração tenha faltado a declaração da vontade de um ou ambos os nubentes, ou do 

procurador de um deles; c O casamento contraído por intermédio de procurador, quando celebrado depois de 

terem cessado os efeitos da procuração, ou quando esta não tenha sido outorgada por quem nela figura como 

constituinte, ou quando seja nula por falta de concessão de poderes especiais para o acto ou de designação 

expressa do outro contraente; d O casamento contraído por duas pessoas do mesmo sexo. 

32 REPÚBLICA DE CABO VERDE: CÓDIGO CIVIL, op. Cit. 
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judicialmente desde a data do início da união de fato têm todos os direitos e deveres dos que 

vivem no regime de casados. 

Com a união de facto passando a ter um estatuto similar ao do casamento, é preciso 

acatar alguns requisitos apresentados no artigo 1715º33. 

A união de facto reconhecida nos termos dos artigos antecedentes é havida para todos 

os efeitos legais como casamento formalizado e produz efeitos desde a data do início da sua 

existência. Considera-se data do início da união de facto aquela a partir da qual foi estabelecida 

a comunhão de vida entre os conviventes (Artigo 1719º). 

A união de facto reconhecida extingue-se nos termos estabelecidos para a extinção do 

casamento (Artigo 1721º).  Também o Código Civil no seu artigo Artigo 1724º  a união de fato 

reconhecível extingue por mútuo consentimento, ou seja, cessada a união de facto que preencha 

os requisitos previstos no artigo 1715º e que não tenha sido objecto de reconhecimento registral, 

as partes poderão estabelecer, no prazo de  um ano a contar da cessação, por escritura pública 

ou por escrito particular homologado pelo juiz por simples termo nele lavrado, acordos quanto 

ao exercício do poder paternal  dos filhos menores do casal, ao património requirido na 

constância da união e à casa de morada da família, aplicando-se em tudo, com as necessárias 

adaptações, as normas que regulam o divórcio por mútuo consentimento. 

Mesmo dispondo do reconhecimento similar ao do casamento, a união de facto tem 

Reconhecimento do direito a alimentos e à meação nos bens comuns à habitação da casa de 

morada da família (Artigo 1722º)34. 

                                                           
33 artigo 1715º:Sem prejuízo do disposto no nº 2, a união de facto só pode ser reconhecida registralmente, quando 

o homem e a mulher demostrem ter vivido em comunhão de cama, mesa e habitação por um período de, pelo 

menos, três anos, desde que se veriquem cumulativamente os seguintes requisitos: a Serem ambos os requerentes 

maiores de dezanove anos de idade; b Encontrarem-se ambos os requerentes no pleno gozo das suas faculdades 

mentais; c Não existirem entre os requerentes quaisquer impedimentos matrimoniais, exceptuado o disposto no 

artigo seguinte; d Se concluir que a vida em comum dos requerentes garante a estabilidade, unicidade e seriedade 

próprias do casamento. 2. Poderá, ainda, ser reconhecida a união de facto que preencha os requisitos previstos no 

nº 1, independentemente do período de convivência, quando haja um ou mais descendentes comuns do casal. 3. A 

verificação do requisito constante das alíneas a) e b) do número 1 reporta-se ao momento do reconhecimento. 

34 Artigo 1722: 1.Em caso de cessação da união de facto que preencha os requisitos previstos no artigo 1715º e 

não tenha sido objecto de reconhecimento registral, qualquer das partes pode requerer ao tribunal da sua residência 

que lhe seja garantido: a O direito a alimentos; b O direito à sua meação nos bens comuns, de acordo com o regime 

supletivo de bens, tal como lhe aproveitaria se de divórcio se tratasse; c O direito a habitar a casa de morada da 

família, havendo filhos menores do casal a seu cargo. 2. Por morte de um dos conviventes, o direito a requerer a 

meação nos bens comuns a que se refere o número 1 deste artigo transmite-se para os respectivos herdeiros 

legítimos. 3. O reconhecimento de direito à meação implica a presunção de que as dividas contraídas pelos 

conviventes na constância da união foram feitas em proveito comum do casal. 4. A presunção referida no número 

anterior só pode ser ilidida pelos interessados, judicialmente. 5. Os direitos referidos número 1 deste artigo 

prescrevem decorridos três anos sobre a data da cessação da união de facto. 6. Independentemente do prazo 

previsto no número anterior, perde o direito ao alimento o convivente que contrair matrimónio ou estabelecer nova 

união de facto. 
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Segundo o art. 1675 do código civil de cabo verde “O regime de bens do casal pode ser 

qualquer dos previstos nesta secção, que se considera existente desde a celebração do casamento 

e até à sua extinção”.  Também “Os cônjuges podem livremente escolher qualquer dos regimes 

de bens previstos nesta secção “ (Artigo 1676º). 

Se o regime de bens adoptado pelos cônjuges, ou aplicado supletivamente, for o da 

comunhão de adquiridos, observar-se-á o disposto nos artigos seguintes (Artigo 1682ºcc). São 

considerados próprios de cada um dos cônjuges os bens que cada um deles tiver ao tempo da 

celebração do casamento, os bens que lhes advierem depois do casamento por sucessão ou 

doação, os bens adquiridos na constância do matrimónio por virtude de direito próprio anterior. 

Consideram-se entre outros, adquiridos por virtude de direito próprio anterior, sem prejuízo da 

compensação eventualmente devida ao património comum, os bens adquiridos por usucapião 

fúndada em posse que tenha o seu início antes do casamento, os bens comprados antes do 

casamento com reserva de propriedade, os bens adquiridos no exercício de direito de 

preferência fundado em situação já existentes à data do casamento (Artigo 1683º, Artigo 1684º). 

Os bens comuns que fazem parte da comunhão são:  O produto do trabalho dos cônjuges; b. Os 

bens adquiridos pelos cônjuges na constância do matrimónio, que não sejam exceptuados por 

lei (Artigo 1685º). 

Se o regime de bens adoptado pelos cônjuges for o da comunhão geral, o património 

comum é constituído por todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, que não sejam 

exceptuados por lei (Artigo 1693º). Nesse regime, são considerados Bens incomunicáveis, ou 

seja, os bens doados ou deixados, ainda que por conta da legítima, com a cláusula de 

incomunicabilidade. Os bens doados ou deixados com a cláusula de reversão ou 

fideicomissária, a não ser que a cláusula tenha caducado. O usufruto, o uso ou habitação, e 

demais direitos estritamente pessoais. As indemnizações devidas por factos verificados contra 

a pessoa de cada um dos cônjuges ou contra os seus bens próprios. Os seguros vencidos em 

favor da pessoa de cada um dos cônjuges ou para cobertura de riscos sofridos por bens próprios. 

Os vestuários e outros objectos de uso pessoal e exclusivo de cada um dos cônjuges, bem como 

os seus diplomas e a sua correspondência. As recordações de família de diminuto valor 

económico. A incomunicabilidade dos bens, não abrange os respectivos frutos nem o valor das 

benfeitorias úteis (Artigo 1694º). 

Se o regime de bens adoptado pelos esposados for o da separação, cada um deles 

conserva o domínio e fruição de todos os seus bens presentes e futuros, podendo dispor deles 

livremente (Artigo 1696º). Portanto, é licito aos esposados estipular, na convenção antenupcial, 

cláusulas de presunção sobre a propriedade dos móveis, com eficácia extensiva a terceiros, mas 



49 

 

sem prejuízo de prova em contrário. Quando haja dúvidas sobre a propriedade exclusiva de um 

dos cônjuges, os bens móveis ter-se-ão como pertencentes em compropriedade a ambos os 

cônjuges (Artigo 1697º). Se, na constância do matrimónio, um dos cônjuge entrar na 

administração e fruição dos bens do outro sem mandato escrito e sem oposição expressa, fica 

obrigado à restituição dos frutos percebidos, a não ser que prove tê-lo aplicado na satisfação de 

encargos familiares ou no interesse do cônjuge proprietário. 2. Havendo oposição, o cônjuge 

administrador responde perante o proprietário como possuidor de má fé (Artigo 1698º). 

Podemos concluir que o estado Cabo-verdiano tem vindo a dar passos significativos na 

proteção à família, assegurando a igualdade nas relações entre os cônjuges, entretanto, em 

relação às uniões de facto ou do casamento, há vários casos existentes em que geralmente os 

homens possuem outra familia, ou seja, vivem o sistema de poligamia. Isso persiste devido aos 

hábitos e costumes culturais herdados. 
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6. TRAJETÓRIA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

 De forma breve, apresentaremos a trajetória da família Brasileira, desde o modelo 

patriarcal até a constitucionalização da família da Constituição Federal de 1988. 

 

6.1.  ELABORAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 AO NOVO CÓDIGO CIVIL 

 

Na vigência do Código Civil d 1916, influenciada pelo modelo de familia patriarcal, 

apenas era reconhecida e protegida as uniões constituída pelo casamento que eram indissolúveis 

e os vínculos extramatrimoniais assim como os filhos ilegítimos havidos fora do matrimonio 

sagrado eram discriminados e excluídos de quaisquer direitos. Devidas transformações sociais 

e o surgimento de novos paradigmas impuseram mudanças legislativas35. 

O Código Civil em vigor, promulgado em 1916 e vigente a partir de 1917, fruto da 

inteligência incontestável de Clóvis Bevilaqua, pedia reforma, posto ser um corpo legislativo 

elaborado nos estertores do século XIX e promulgado no início do século passado, gigante e 

bem construído para o seu tempo, mas em franco compasso de desatualização, em tantos dos 

seus segmentos.[…] A reforma se impunha, tendo em vista o significativo aumento, entre nós, 

de normas dispersas, margeantes e até mesmo conflitantes, que foram se acumulando na 

tentativa de adaptar, ou de afeiçoar, o direito legislado às gigantescas transformações operadas 

na estrutura da sociedade brasileira. Nem sempre, contudo, este método de revisão e de 

adaptação legislativa foi seguro e prosperou eficientemente, tendo em vista, especialmente, o 

fato de que o Código vigente houvera sido elaborado para um país diferente, para um povo de 

costumes distintos, em diversa época e em face de outros anseios e de outros valores.[…] 

tratava-se - como sempre repetido pelo Professor Miguel Reale - de buscar aproveitar, na maior 

amplitude possível, o seu arcabouço, dando-lhe as  cores e imprimindo-lhe os traços 

consentâneos com a realidade deste momento histórico vivenciado pela sociedade brasileira, já 

nos albores do século XXI. Conservar o possível; inovar, sempre que necessário (OLIVEIRA 

E HIRONAKA,2001, p.2). 

                                                           
35 OLIVEIRA, Euclides de; Hironaka, Giselda Maria Fernandes Novaes. Do direito de família. (In Direito de 

Família e o Novo Código Civil, Coordenadores: Maria Berenice Dias e Rodrigo da Cunha Pereira, Belo 

Horizonte: Ed. Del Rey, 2001, págs. 1/8). Disponível em:< www.gontijo-

familia.adv.br/2008/artigos_pdf/Euclides/Direitofamilia.pdf>. Acesso em:07 març.2017. 

 

http://www.gontijo-familia.adv.br/2008/artigos_pdf/Euclides/Direitofamilia.pdf
http://www.gontijo-familia.adv.br/2008/artigos_pdf/Euclides/Direitofamilia.pdf


51 

 

O novo Código Civil brasileiro, portanto, no Livro dedicado ao Direito de Família, 

mostra uma sensível e necessária evolução em relação ao que dispõe o atual Código. Contempla 

o novo ordenamento uma série de reformas pelas quais passou a instituição familiar, no curso 

do século XX, desde que editado o Código de 1916, o qual apresentava, originalmente, uma 

estreita e discriminatória visão do ente familiar, limitando-o ao grupo originário do casamento, 

impedindo sua dissolução, distinguindo seus membros e apondo qualificações desabonatórias 

às pessoas unidas sem casamento e aos filhos havidos dessa relação. A evolução se deu em 

etapas, com leis diversas, especialmente a partir da década de 60, alterando para melhor a figura 

e a posição da mulher casada (Lei n. 4.121/62) e instituindo o divórcio (Emenda Constitucional 

n. 9/77 e Lei n. 6.515/77) como instrumento para regularização da situação jurídica dos 

descasados, cujas subsequentes uniões concubinárias eram consideradas à margem da lei36. 

 Hoje, o arcabouço do Direito de Família no novo Código Civil conta, no total - desde o 

artigo 1.511 até o artigo 1.783 - com 273 artigos que regulam as relações familiares, em suas 

diversas vertentes. Foi neste Livro que a Comissão mais esteve distanciada de seu original 

empenho de preservar a estrutura do Código de 1916, tendo em vista, primeiramente, a decisão 

de dividir a normativa em dois distintos planos relacionais: o plano pessoal e o plano 

patrimonial37. 

 

6.2. DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO CONSTITUCIONAL DA FAMILIA NO 

BRASIL 

Na tese de Pereira38 (2004, p.116) apresenta a tutela histórico-constitucional da família 

matrimonializada, isto é, retrata as constituições brasileiras, revelando as mudanças na 

elaboração e aplicação da lei das que ocorreram na sociedade brasileira. 

A primeira Constituição do Brasil, outorgada pelo imperador D. Pedro I em 1824, não 

fez referência à família ou ao casamento, a não ser à própria família imperial. A referência à 

família matrimonializada foi somente a partir da Constituição de 1891 - a primeira republicana 

–, que apenas fez menção ao casamento sem, no entanto, configurar propriamente uma proteção 

à família. Mas foi uma referência importante, pois foi o marco histórico da separação 

                                                           
36 Ibidem, 2001.p.3.  

37 Ibidem, p.4. 

38 A construção desse subcapítulo foi baseada na  tese doutorado de PEREIRA, Rodrigo da Cunha. PRINCÍPIOS 

FUNDAMENTAIS E NORTEADORES PARA A ORGANIZAÇÃO JURÍDICA DA FAMILIA. Universidade 

Federal do Paraná. 157f. TESE (DOUTORADO) - UFPR Curitiba 2004. Disponível 

em:<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/2272/Tese_Dr.%20Rodrigo%20da%20Cunha.pdf?sequen

ce=1>. Acesso em:25 fev.2017. 
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Igreja/Estado. Dizia então, o art. 72, § 4o: A República só reconhece o casamento civil, cuja 

celebração será gratuita. 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 16/7/1934, 

inseriu a temática da família, da educação e da cultura. Normas sobre a família foram, então, 

dispostas no Capítulo I, “Da Família”, do Título V, arts. 144 a 147. Sinteticamente, a 

preocupação do constituinte centrou-se mais no casamento, do que propriamente na família. 

Ateve-se aos aspectos formais, esquecendo-se da substancialidade da instituição. Introduziu a 

expressão proteção especial do Estado, repetida nos textos constitucionais posteriores, e 

permitiu o reconhecimento de filhos naturais (não-adulterinos). 

Já a Carta Magna de 1937, através dos arts. 124 a 127, manteve o que tinha sido 

garantido ao povo brasileiro e procurou adequar o instituto ao contexto do Direito 

Constitucional da época. 

A Constituição da República de 1946, embora tenha sido considerada a Constituição 

mais democrática até então, não trouxe alterações em relação à anterior, com exceção da 

garantia da possibilidade de estender os efeitos civis ao casamento celebrado em cerimônia 

religiosa – o que, na verdade, veio restabelecer um direito garantido na Constituição de 1934 e 

suprimido na Constituição de 1937. 

Conforme Maluf (2010, p.45) expõem: tratou da familia nos artigos 163 a 165, em seu 

capitulo I do Título VI, de onde se extrai que a familia constitui-se pelo casamento valido de 

vinculo indissolúvel com proteção do Estado, será gratuita a celebração do casamento civil, e a 

este se equivalera o religioso, as famílias de prole numerosos terão proteção estatal, assim como 

a maternidade, a infância e a juventude. 

O legislador constituinte de 1967 teve como intuito maior “legitimar” e garantir o 

exercício do poder político do regime militar. Mas, no que se refere à família não houve 

introdução de novas normas. Cuidou apenas de reduzir em apenas um único artigo e quatro 

parágrafos o espaço dedicado ao tema, mantendo os direitos já conferidos pela Constituição 

anterior. Em plena vigência do regime militar, implantado a partir de março de 1964, foi 

promulgada, em 17/10/1969, a Constituição da República Federativa do Brasil, com origem na 

Emenda Constitucional n. 1. Incorreu na mesma imprecisão dos textos constitucionais 

anteriores ao omitir o que seria uma família para o Direito Constitucional. Trouxe pequenas 

alterações de forma e não de conteúdo. Na vigência desta Constituição foi promulgada a Lei do 

Divórcio (Lei n. 6.515, de 26/12/l977), permitindo a dissolução do vínculo matrimonial e a 

celebração de um novo casamento. 



53 

 

Enfim, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5/10/1988, 

impulsionada pelas expressivas modificações do contexto político, econômico e social do País, 

tratou de forma mais pontual a família, provocando uma verdadeira revolução no Direito de 

Família.[…] Neste sentido, houve o rompimento com a premissa de que o casamento era o 

único instituto formador e legitimador da família brasileira, e do modelo de família 

hierarquizada, patriarcal, impessoal e, necessariamente, heterossexual, em que os interesses 

individuais cediam espaço à manutenção do vínculo. Esta Constituição trouxe, além de novos 

preceitos para as famílias, princípios norteadores e determinantes para a compreensão e 

legitimação de todas as formas de família39. 

  

                                                           
39 PEREIRA,2004,p.117. 
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7. AS ENTIDADES FAMILIARES  

 

A mentalidade da sociedade contemporânea mudou e o casamento em sua forma 

tradicional passou a representar somente mais uma das formas de relacionamento familiar. 

Assim, a constituição compreende a familia em seu aspeto sociológica, que por sua vez permite 

um significado plúrimo, onde ao lado da familia nuclear, que pode ou não ser fundada no 

casamento, reconhecem-se outros tipos de familia com diversas formas de constituição 

(MALUF,2010, p.49). 

Alguns doutrinadores defendem que o art. 226 da Constituição é uma “norma de 

clausura”, na medida em que elenca as entidades familiares que são objeto da proteção do 

Estado. Não se afigura adequada tal argumentação, pois várias outras entidades familiares 

existem além daquelas ali previstas, e independentemente do Direito (PEREIRA, 2004, p.118). 

 

7.1. DAS ENTIDADES FAMILIARES EXPRESSAMENTE CONSTITUCIONALIZADA 

 

Nesse capitulo do trabalho será apresentado as famílias já tipificadas na constituição, 

estes plasmado no art.226 CF. Logo, tem-se configuradas na constituição como entidades 

familiar: o casamento, união estável e entidade monoparental.   

Segundo Pereira (2004, p.120) essa família “ A elas já foi dispensado tratamento 

legislativo, doutrinário e jurisprudencial e, portanto, já têm o selo de legitimidade concedido 

ideologicamente pelo Estado”.  

 

7.1.1. DO CASAMENTO  

 

7.1.1.1.  CONCEITO DE CASAMENTO  

 

A definição de casamento sempre suscitou controvérsias doutrinárias, dividindo as 

opiniões dos autores, com uma corrente defendendo a sua natureza contratual, porque requer o 

consentimento dos nubentes, tanto que frustradas as núpcias quando ausente a livre 

aquiescência dos esposos. Em contraponto, outra corrente atribui ao matrimônio uma feição 

institucional, porque imperaram no casamento normas de ordem pública, a impor deveres e a 

reconhecer direitos aos seus membros, o que limita, sobremaneira, a autonomia privada. 

Portanto, a família organizada a partir do casamento obedeceria a um conjunto de normas 
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imperativas, objetivando uma ordem jurídica e social do matrimônio, com forma especial e 

solenidades a serem rigorosamente observadas para conferir validade e eficácia ao ato conjugal 

(MADALENO,2013, p.103). 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2011, p.116-117) define o casamento 

como sendo “ um contrato especial de Direito de Família, por meio do qual os cônjuges formam 

uma comunidade de afeto e existência, mediante a instituição de direitos e deveres, recíprocos 

e em face dos filhos, permitindo, assim, a realização dos seus projetos de vida”. 

Segundo Lobo (2011, p.99) “O casamento é um ato jurídico negocial solene, público e 

complexo, mediante o qual um homem e uma mulher constituem família, pela livre 

manifestação de vontade e pelo reconhecimento do Estado”. 

“O casamento é o ato solene pelo qual duas pessoas de sexo diferente se unem para 

sempre sob a promessa recíproca de fidelidade no amor e da mais estreita comunhão de vida” 

(GAGLIANO E PAMPLONA FILHO, 2011, p.113 apud LAFAYETTE RODRIGUES 

PEREIRA, 1956). 

 Tartuce40 (2015) define o casamento como “a união de duas pessoas, reconhecida e 

regulamentada pelo Estado, formada com o objetivo de constituição de uma família e baseado 

em um vínculo de afeto”.  

De acordo com Maluf (2010, p.120, apud MODESTINO, Digesto, 

Liv.xxiii,Tit.II,Frag.1º) “O casamento é a conjunção do homem e da mulher, que se associam 

para toda a vida, a comunhão do direito divino e do direito humano”. 

Conforme Tartuce (2015, apud NOGUEIRA DA GAMA,2008) o casamento é a 

  

união formal entre um homem e uma mulher desimpedidos, como vínculo formador 

e mantenedor de família, constituída mediante negócio jurídico solene e complexo, 

em conformidade com a ordem jurídica, estabelecendo comunhão plena de vida, além 

de efeitos pessoais e patrimoniais entre os cônjuges, com reflexos em outras pessoas. 

 

 

Pode-se definir o casamento como um ato complexo, dependente em parte, é verdade, 

da autonomia privada dos nubentes, mas complementado com a adesão dos noivos ao conjunto 

de regras preordenadas, para vigerem a contar da celebração do matrimônio, esta como ato 

privativo do Estado; tanto que o artigo 1.514 do Código Civil informa que o casamento civil só 

                                                           
40 TARTUCE, Flávio Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 5. ed. rev., atual. e ampl. – Rio 

de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. Não paginado. Disponível em: 

<https://2014direitounic.files.wordpress.com/2016/03/manual-de-direito-civil-flacc81vio-tartuce-2015-11.pdf>. 

Acesso em:14maio2017. 

 

https://2014direitounic.files.wordpress.com/2016/03/manual-de-direito-civil-flacc81vio-tartuce-2015-11.pdf
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se realiza depois que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de 

estabelecer o vínculo conjugal, e o juiz declara-os casados(MADALENO,2013,p.104, apud 

RODRIGUES,1985). 

De opinião contraria, Dias (2015, p.146) afirma que,  

O livro do Código Civil que trata do direito das famílias, obviamente, só poderia 

começar pelo casamento. Tal é a preocupação com a família matrimonializada, que a 

lei lhe dedica nada menos do que 110 artigos. Ainda assim, o legislador não traz 

qualquer definição nem tenta conceituar o que seja família ou casamento. Não 

identifica sequer o sexo dos nubentes. Limita-se a estabelecer requisitos para a sua 

celebração, elenca direitos e deveres dos cônjuges e disciplina diversos regimes de 

bens. Também regulamenta o seu fim, ou seja, as questões patrimoniais, que decorrem 

ela dissolução do vínculo conjugal. 

 

 

7.1.1.2.  CONSIDERAÇÃO HISTÓRICA DO CASAMENTO 

 

Segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho41 (2011, p.109-110-111) 

 

o casamento resulta de uma tradição histórica inegável, que não podemos ignorar, mas 

que não traduz, logicamente, o estabelecimento de uma hierarquia. […] O casamento 

como instituição, por sua vez, deriva efetivamente de um sistema organizado 

socialmente, com o estabelecimento de regras formais, de fundo espiritual ou laico. 

Justamente por isso, as referências ao Direito Romano e ao Sistema Canônico parecem 

fundamentais para a sua compreensão no mundo Ocidental. Em Roma, o casamento 

era destinado aos homens livres, consistindo em um ato privado, que, todavia, 

produzia efeitos jurídicos. […]. Ademais, não se podia descartar, por certo, a 

influência da religiosidade na história do casamento, pois a união permitia, em 

especial, a propagação e a continuidade do culto nas famílias constituídas pelos 

nubentes. […]. Dessa forma, enquanto o casamento romano nada mais era do que um 

fato social do qual decorriam certos efeitos jurídicos, para o Direito Canônico, era 

entendido como o fundamento da sociedade. 

 

 

O advento do Cristianismo, portanto, sacralizando o casamento, alterou a própria 

concepção de família, que deixava de ser, na forma do Direito Romano, simplesmente o núcleo 

de pessoas submetido à autoridade de um mesmo pater familias, para identificar aqueles que 

estavam unidos pelo sagrado matrimônio religioso. Assim, tudo aquilo que fosse estranho a 

essa forma de origem da família deveria ser combatido pela Igreja, o que gerou a marginalização 

das uniões livres, bem como a preocupação cada vez maior com a ritualização da celebração, 

valendo destacar, no particular, o Concílio de Trento (realizado a partir de 1545, como um 

instrumento da Contrarreforma, em função do advento do Protestantismo), que emitiu 

                                                           
41 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de DIREITO CIVIL 

(ABRANGENDO O CÓDIGO CIVIL DE 1916 E O NOVO CÓDIGO CIVIL). Volume VI. Direito de 

Família – As Famílias em Perspectiva Constitucional. Editora Saraiva,2011. Disponível 

em:<http://www.academia.edu/15548351/Novo_Curso_de_Direito_Civil_-_Volume_5_Familia-_Pablo_Stolze 

>. Acesso em:25abril2017. 
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numerosos decretos (especificando as doutrinas católicas quanto à salvação, aos sacramentos e 

ao cânone bíblico), inclusive unificando o ritual da missa de rito romano e abolindo variações 

locais. Se o Direito Canônico influenciou fortemente a disciplina jurídica do casamento, não se 

pode negar que o reconhecimento de outras modalidades de manifestação religiosa (em 

especial, a Reforma Protestante), bem como o movimento crescente de laicização do Estado 

(em que a Revolução Francesa é um símbolo de rompimento da estrutura tradicional, 

submetendo-a a um regime liberal e igualitário), terminou por gerar transformação na 

concepção social do casamento. Com efeito, as transformações que sofreu a sociedade 

ocidental, com a incorporação de novos valores, afetaram sobremaneira a família e, em especial, 

esse modelo único institucionalizado do casamento, que passou a ser questionado. Dessa forma, 

paralelo ao casamento religioso, emergiu um casamento estritamente civil, destinado a todos os 

cidadãos, independentemente de credo, consistente em um especial negócio jurídico42. 

Entretanto, segundo Maria Berenice Dias (2013)43, em seu artigo “QUE FAMILIA? ”  

critica a ideia de sacralização do matrimônio como única forma de constituir família, expondo 

o seguinte:  

 

O fato é que, tanto o estado como todas as religiões, credos e crenças, sempre tentaram 

amarrar e eternizar os vínculos afetivos. Para isso foi criado o casamento. Simples 

contrato considerado uma instituição, um sacramento, com a só finalidade de impor 

ao par o dever de se multiplicar até a morte. A sacralização do matrimônio como única 

forma de constituir família sempre teve – e ainda tem – efeitos nefastos. 

 

 

A sacralização do casamento e a tentativa de sua mantença como única estrutura de 

convívio lícita e digna de aceitação fez com que os relacionamentos, chamados de marginais 

ou ilegítimos, por fugirem do molde legal, não fossem reconhecidos, sujeitando seus atores a 

severas sanções. Basta lembrar as uniões extramatrimoniais que, durante muitos anos, não eram 

consideradas família, mas meras sociedades de fato. As uniões paralelas, que existem muito em 

face da ausência de responsabilização de quem mantêm núcleos familiares simultâneos, é outro 

exemplo. Até hoje são negados direitos à mulher, privilegiando-se o homem, ao privá-lo de 

quaisquer obrigações, pelo só fato de ser casado. As uniões formadas por pessoas do mesmo 

                                                           
42 Ibidem, 2011, p.112. 

43 DIAS, Maria Berenice. “QUE FAMILIA?” 2013. Não paginado. Disponível em: 

<http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_551)que_familia.pdf>. Acesso em:23mar.2017.   

http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_551)que_familia.pdf
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sexo, em face do severo preconceito de que ainda são alvo, certamente, é o modelo de família 

alvo da mais severa exclusão social e legal (DIAS,2010)44. 

Quando da edição do Código Civil de 1916, havia um único modo de constituição da 

família: pelo casamento. A família tinha viés patriarcal, e as regras legais refletiam esta 

realidade. A influência religiosa persistiu. Somente era reconhecida a família ungida pelos 

sagrados laços do matrimônio, por ser considerado um sacramento, ou seja, sagrado em sua 

origem. Não havia outra modalidade de convívio aceitável. O casamento era indissolúvel. A 

resistência do Estado em admitir outros relacionamentos era de tal ordem, que a única 

possibilidade de romper com o casamento era o desquite, que não dissolvia o vínculo 

matrimonial e, com isso, impedia novo casamento. Mesmo com o advento da Lei do Divórcio, 

a visão matrimonializada da família permaneceu. O desquite transformou-se em separação, 

passando a existir duas formas de romper o casamento: a separação e o divórcio. Na tentativa 

de manutenção da família, era exigido o decurso de longos prazos, ou a identificação de um 

culpado, o qual não podia intentar a ação para dar fim ao casamento. A perda do direito à 

percepção de alimentos e a exclusão dos apelidos do marido eram penalidades que atingiam a 

mulher culpada pela separação. Também se sujeitava a tais penalidades quem simplesmente 

tomava a iniciativa da ação de separação, mesmo sem a identificação da responsabilidade do 

autor pelo fim da união (DIAS,2015, p.145-146, grifo do autor). 

 

7.1.1.3.  LEIS QUE REGULAM O CASAMENTO 

 

Entretanto, com passar dos tempos, a estrutura familiar formada no casamento se 

alterou. O Estado admite duas formas de celebração do casamento (CF 226 §§ 1 .0 e 2.º): o civil 

(CC 1.5 1 2) e o religioso com efeitos civis (CC 1.515 e 1.5 16). Ainda que haja duplicidade de 

formas, o casamento é regido somente por uma lei, o Código Civil, que regula os requisitos de 

sua validade e seus efeitos, bem corno os efeitos de sua dissolução (DIAS,2015, p.150, apud C. 

de OLIVEIRA e F. MUNIZ,2002). 

Vale anotar, no entanto, ser corrente o uso da expressão “casamento civil” para designar 

aquele ato apenas celebrado perante a autoridade oficial do Estado (juiz de direito ou juiz de 

paz), e “casamento religioso com efeitos civis” para identificar o matrimônio celebrado por 

autoridade de qualquer religião brasileira (eis que, por sermos um Estado laico, não temos 

                                                           
44 idem, “A família além dos mitos”.2010. Não paginado. Disponível em : 

<http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_554)a_familia_alem_dos_mitos.pdf>. Acesso em: 23 

mar. 2017. 



59 

 

religião oficial). Registramos ainda que o casamento “apenas religioso” traduz, em verdade, 

uma união informal sob o ponto de vista estritamente jurídico, não sendo oficialmente 

reconhecido. Nada impede, no entanto, que esse enlace possa configurar uma união estável 

(GAGLIANO, PAMPLONA FILHO,2011, p.122-123). 

Portanto, para que o casamento religioso tenha validade civil, Dias (2015, p.151) 

apresenta algumas regras: 

 

(a) à habilitação - que pode ser feita antes ou depois do ato de celebração; e (b) à 

inscrição no Registro Civil das Pessoas Naturais (LRP 7 1 e 74). A busca de efeitos 

civis para o casamento religioso é admitida a qualquer tempo. Procedidos a 

habilitação e o registro, ainda que tardio, os efeitos civis retroagem à data da 

solenidade religiosa (CC 1 .515). No caso de prévia habilitação, o prazo para registro 

é de 90 dias. Ainda depois desse prazo, é possível o registro, desde que efetuada nova 

habilitação. Assim, realizado o casamento religioso sem as formalidades legais, pode 

ser inscrito a qualquer tempo no registro civil. Basta que se proceda à devida 

habilitação (CC 1.516). A quem declarar pobreza, a habilitação, o registro e a primeira 

certidão são isentos de selos, emolumentos e custas, ou seja, são gratuitos (CC 1 .512 

parágrafo único).  

 

O Código Civil não define a natureza jurídica do casamento, mas consigna em seu artigo 

1.511 o seu principal pressuposto, de o matrimônio estabelecer entre os cônjuges um estado de 

comunhão plena de vida, sustentado na igualdade de direitos e deveres dos esposos, como já 

consagrado pelo princípio constitucional prescrito no artigo 226, § 5°, da Constituição Federal, 

sendo gratuita a sua celebração civil para as pessoas que declararem a sua pobreza, sob as penas 

da lei. Calha registrar, entrementes, que a intervenção estatal não é de molde a interferir no 

planejamento familiar, conferindo aos pais a decisão de limitar a sua prole, e ao Estado compete 

propiciar os recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito fundado nos 

princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, esculpido pelo § 7° do 

artigo 226 da Constituição Federal, e pelo artigo 1.565, § 2°, do Código Civil 

(MADALENO,2013, p.104). 

Conforme Dias (2015, p.148, apud OLIVEIRA E F. MUNIZ,2002)  

 

Casamento tanto significa o ato de celebração como a relação jurídica que dele se 

origina: a relação matrimonial. O sentido da relação matrimonial melhor se expressa 

pela noção de comunhão de vidas, ou comunhão de afetos. O ato do casamento cria 

um vínculo entre os noivos, que passam a desfrutar do estado de casados. A plena 

comunhão de vida é o efeito por excelência do casamento. São de tal ordem as 

sequelas de natureza patrimonial que não corre prescrição entre os cônjuges (CC 197 

I). 

 

 

A respeito do impedimento do casamento, Dias (2015, p.156) classifica em duas ordens 

de impedimentos matrimoniais: (a) impedimentos de caráter absoluto (CC 1.521) e (b) 
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impedimentos relativos, chamados de causas suspensivas (CC 1.523)45. Desatendida a vedação 

legal "não podem casar", o casamento é nulo (CC 1 .548 II)46. A infringência à recomendação 

de "não devem casar" não torna o casamento anulável (CC 1 .550) - simplesmente é imposta 

sanção de natureza patrimonial: o regime da separação de bens (CC 1 .641 I).  

Segundo Tartuce (2015)  

 

As causas suspensivas do casamento são situações de menor gravidade, relacionadas 

a questões patrimoniais e de ordem privada. Não geram a nulidade absoluta ou relativa 

do casamento, mas apenas impõem sanções patrimoniais aos cônjuges. A sanção 

principal é o regime da separação legal ou obrigatória de bens (art. 1.641, I, do CC). 

 

 

Antes do casamento, por meio de pacto antenupcial (CC 1 .639), os noivos podem 

escolher o regime jurídico que irá reger o patrimônio, o casal durante o casamento e mesmo 

após sua dissolução. Tal avença pode ser alterada durante o casamento (CC 1 .639 § 2. º) por 

vontade das partes. Seja qual for o regime de bens, um cônjuge pode fazer doações ao outro, 

mas tal implica em adiantamento de legítima (CC 544). Dependendo elo regime de bens 

eleito, os cônjuges perdem a titularidade exclusiva do seu patrimônio. Tornam-se 

coproprietários elos próprios bens. Cabe um exemplo: ocorrendo o casamento pelo regime da 

comunhão universal de bens, perde o cônjuge a propriedade exclusiva de seus bens particulares. 

O outro cônjuge passa a ser coproprietário dos mesmos. Com exceção do regime ela separação 

voluntária de bens, em todos os demais regimes, depois do casamento, o que é adquirido por 

qualquer dos cônjuges, não lhe pertence com exclusividade (DIAS,2015. p.148, grifo do autor). 

Ocorrendo o casamento antes da partilha dos bens do anterior matrimônio (CC 1.5 23 

l), é assegurada aos filhos hipoteca legal sobre os imóveis do viúvo que casou antes de fazer o 

inventário do cônjuge que faleceu (CC 1 .489 II). A mesma garantia existe quando, no divórcio, 

não foi levada a efeito a partilha. Caso os nubentes provem a ausência de prejuízo, o juiz pode 

                                                           
45 Madalena, Rolf, 1954 - Curso de direito de família.2013,p.120, traz em questão do artigo 1523 inciso II, cuja 

a finalidade desse inciso é a de evitar a mistura de sangue, argumento justificável para uma época na qual o 

conhecimento cientifico ainda era incapaz de determinar com segurança extrema a paternidade ou a maternidade. 

O tempo determinado de dez meses decorre do disposto no artigo 1.597 do Código Civil, ao conferir um prazo 

máximo de trezentos dias para a gestação, de modo a evitar as incertezas na filiação, e impedir pudesse se 

estabelecer qualquer dúvida acerca da verdadeira paternidade. Cumpre ressaltar, no entanto, que, diante da 

possibilidade de ser provada cientificamente a filiação, por meio das modernas técnicas do DNA, a permitir 

alcançar probabilidades de paternidade ou de maternidade superiores a 99,99%, toma-se praticamente letra morta 

a causa suspensiva do inciso II do artigo 1.523 do Código Civil. 

46 Dias, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 2015,p.158,explica que celebrado o matrimônio, 

mesmo que nulo (CC 1.548 II), somente os interessados ou o Ministério Público podem, a qualquer tempo, buscar 

a declaração da nulidade (CC 1 .549). No entanto, não declina a lei quem são os "interessados", ou melhor, quem 

são os legitimados para propor a ação de anulação de casamento. Somente faz referência ao menor, seus 

representantes e ascendentes (CC 1 .552), quanto ao casamento anulável. Nada é dito em se tratando de casamento 

nulo. Assim, por falta de referendo legal, não se sabe a quem conferir legitimidade extraordinária para a demanda 

desconstitutiva. 
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autorizar o casamento sem aplicar as causas suspensivas (CC 1 .523 parágrafo único). Assim, 

além de ficar afastado o regime da separação de bens, também a hipoteca legal se esvai. A 

legitimidade para arguir as causas suspensivas à celebração do matrimônio só é conferida aos 

parentes em linha reta e aos colaterais até o segundo grau de um dos nubentes, seja o parentesco 

consanguíneo ou afim (CC 1. 5 24). A declaração deve ser feita por escrito e com as provas do 

fato alegado (CC 1.5 29) (ibid, p.159, grifo do autor). 

Segundo Madaleno (2013, p.135-136, apud VELOSO,2002)  

 

A invalidade do negócio jurídico é gênero, e compreende a nulidade e a anulabilidade, 

que são espécies da invalidade. As causas de nulidade ou de anulação do negócio 

jurídico surgem no próprio processo de sua formação e são invalidados por defeito 

genético, de nascimento. A invalidade retira o valor do casamento, que se toma nulo 

ou anulado, conforme a gravidade do seu vício de origem, muito embora o Código 

Civil tenha reduzido as causas de nulidade para incentivar a perpetuação da sociedade 

conjugal. 

 

O Código Civil, em sua parte geral, disciplina a nulidade e a anulabilidade dos atos 

jurídicos. Em matéria de direito das famílias, a lei distingue casamento nulo e anulável. Em 

face do tratamento diferenciado concedido às invalidades matrimoniais, prevalece o 

entendimento de que é indispensável previsão legal expressa para a desconstituição do 

casamento (DIAS,2015, p.178).  

 “ Nada diz a lei sobre ato ou negócio inexistente e nem sobre casamento inexistente. 

Ainda assim, a doutrina empresta relevância a essa categoria, dizendo que é no direito 

matrimonial onde mais resplandece a evidência de atos inexistentes” (ibid, p.179, apud 

RIZZARDO,2014). 

Tradicionalmente, são identificados três pressupostos para a existência do casamento: 

(a) celebração perante autoridade legalmente investida de poderes para tal; (b) consentimento 

manifestado na forma da lei pelos noivos; e (c) diferença de sexo dos nubentes. Ainda assim a 

doutrina não converge sobre tal enumeração, havendo quem sustente - e não sem razão - a 

irrelevância jurídica da inexistência matrimonial, considerando tais hipóteses como de nulidade 

absoluta. A maior crítica feita à teoria da inexistência é quanto à sua inutilidade perante a 

categoria dos atos nulos (DIAS,2015, p.179). 

A distinção entre casamento nulo e anulável diz respeito à natureza do vício que o 

macula: vício sanável gera nulidade relativa; vício insanável leva à nulidade absoluta. No 

entanto, em ambas as hipóteses, o casamento existe, foi celebrado e produziu efeitos jurídicos. 

Tanto o casamento nulo, como o anulável, para serem desconstituídos, dependem da chancela 
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judicial. Não sendo proposta uma ação, ambos - tanto o casamento nulo como o anulável - 

continuam existindo e produzindo efeitos jurídicos (ibid, p.183, grifo do autor). 

Segundo o disposto no artigo 1.548 do Código Civil, é nulo o casamento contraído pelo 

enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil; e também é nulo o 

casamento contraído por infringência de impedimento de qualquer uma das dirimentes 

absolutas ventiladas no artigo 1.521, incisos I a VII, do Código Civil. Ainda que nulo de pleno 

direito o matrimônio atingido por vício essencial de validade, o artigo 1.561 do Código Civil 

protege o cônjuge de boa-fé ao lhe reconhecer todos os efeitos do casamento até a data da 

sentença de nulidade (MADALENO,2013, p.138). 

As causas de anulabilidade do casamento são apontadas pelo artigo 1.550 do Código 

Civil. De acordo com Madaleno (2013, p.138) “A anulação do casamento foge da ordem 

pública da ação de nulidade e permite em certas situações a perfeita convalidação do 

matrimônio, assim como reduz o espectro de pessoas legitimadas a promoverem a ação de 

anulação”. 

 

7.1.2.  UNIÃO ESTÁVEL  

 

Para chegarmos ao moderno conceito de união estável, é necessário, antes, traçarmos 

uma importante diagnose diferencial. No passado, a união não matrimonializada entre homem 

e mulher denominava-se simplesmente “concubinato”. Essa palavra, com forte carga pejorativa, 

derivada da expressão latina concubere, significava “dividir o leito”, “dormir com”, ou, 

conforme jargão popular, caracterizaria a situação da mulher “teúda e manteúda”: “tida e 

mantida” por um homem (sua amante, amásia, amigada). Toda essa carga de preconceito 

refletia, sem sombra de dúvidas, a mentalidade de uma época. O último século apontou, 

mormente em sua segunda metade, uma nítida mudança de mentalidade, a partir de uma 

necessária abertura cultural e da justa conquista de um necessário espaço social pela mulher. 

Todo esse processo reconstrutivo por que passou a família concubinária resultou, 

paulatinamente, na ascensão da concubina do árido vácuo da indiferença e do preconceito ao 

justo patamar de integrante de uma entidade familiar constitucionalmente reconhecida. E, neste 

contexto, com alta carga de simbolismo etimológico, o Direito Brasileiro preferiu consagrar as 

expressões companheirismo e união estável — para caracterizar a união informal entre homem 

e mulher com o objetivo de constituição de família —, em lugar da vetusta e desgastada noção 

de concubinato (GAGLIANO, PAMPLONA FILHO ,2011, p.419-420). 
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O Código Civil unificou a denominação companheiro para o parceiro da união estável, 

dada a variedade de termos antes existente e que propiciava dúvidas de interpretação: 

companheiros, conviventes, concubinos, parceiros. “Companheiro em união estável” é estado 

civil autônomo; quem ingressa em união estável deixa de ser solteiro, separado, divorciado, 

viúvo (LOBO,2011, p.170). 

Essa qualificação autônoma resulta: a) da tutela constitucional e do Código Civil à união 

estável como relação diferenciada do estado de casado e do estado de solteiro; b) do vínculo 

inevitável dos companheiros com a entidade familiar, especialmente dos deveres comuns; c) da 

relação de parentesco por afinidade com os parentes do outro companheiro que gera 

impedimentos para outra união com estes; d) da proteção dos interesses de terceiros que 

celebram atos com um dos companheiros, em razão do regime de bens de comunhão parcial 

desde o início da união (ibid). 

Para Oliveira (2001, p.2) a união estável é uma espécie de entidade familiar, define 

como:   

Trata-se de neologismo introduzido pela Constituição para abranger, na verdade, o 

mais antigo fenômeno social, que é o da união concubinária sem formalidade escrita 

ou compromisso oficial. Basta a convivência de um homem e uma mulher com 

propósito de instituir uma comunhão de vida, sendo que a existência de prole em 

comum é sinal indicativo dessa união, embora não lhe seja essencial. 

 

 

Como interpreta Lobo (2011, p.168) 

 

a união estável é a entidade familiar constituída por homem e mulher que convivem 

em posse do estado de casado, ou com aparência de casamento (more uxorio). É um 

estado de fato que se converteu em relação jurídica em virtude de a Constituição e a 

lei atribuírem-lhe dignidade de entidade familiar própria, com seus elencos de direitos 

e deveres. Ainda que o casamento seja sua referência estrutural, é distinta deste; cada 

entidade é dotada de estatuto jurídico próprio, sem hierarquia ou primazia. 

 

 

Madaleno (2013, p.1073, apud PEREIRA,2004) conceitua a união estável, como sendo 

"a relação afetivo-amorosa entre um homem e uma mulher, não adulterina e não incestuosa, 

com estabilidade e durabilidade, vivendo sob o mesmo teto ou não, constituindo família sem 

vínculo do casamento civil". 

Conforme Maluf (2010, p.128, apud CORNU.2001) define a união estável  

 

 […]na ligação entre homem e a mulher, marcada pela ausência da celebração do 

casamento, mas que apresente o animus de se manter uma comunhão de vida estável, 

durável e publica, com aparência de casamento, onde se atribui aos companheiros o 

dever de lealdade similarmente ao dever de fidelidade dos cônjuges, não sendo 

necessário a coabitação para configurá-la. 
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Já Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho (2011, p.420) conceituar a união 

estável como “uma relação afetiva de convivência pública e duradoura entre duas pessoas, do 

mesmo sexo ou não, com o objetivo imediato de constituição de família”. 

 

7.1.2.1.  AMPARO CONSTITUCIONAL E CIVIL DA UNIÃO ESTÁVEL 

 

A Constituição Federal de 1988 foi o marco de elevação do precedente concubinato à 

condição de união estável, ao enunciar no artigo 226, § 3°, que, "para efeito de proteção do 

Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 

devendo a lei facilitar sua conversão em casamento". Portanto, com o aval constitucional a 

união estável adquiria o status de entidade familiar, posta ao lado do casamento e da família 

monoparental, causando verdadeira reviravolta jurídica e social, quando o matrimônio sempre 

fora o único modo legítimo de constituir família (MADALENO,2013, p.1068). 

O casamento e a união estável são merecedores da mesma e especial tutela do Estado. 

Todavia, em que pese a equiparação constitucional, a lei civil, de forma retrógrada e 

equivocada, outorgou à união estável tratamento notoriamente diferenciado em relação ao 

matrimônio. Em três escassos artigos (CC 1.723 a 1. 726) disciplina seus aspectos pessoais e 

patrimoniais. Fora do capítulo específico, outros dispositivos fazem referência à união estável. 

É reconhecido o vínculo de afinidade entre os conviventes (CC 1.595) e mantido o poder 

familiar a ambos os pais (CC 1.63 1), sendo que a dissolução da união não altera as relações 

entre pais e filhos (CC 1.632). Aos companheiros são assegurados alimentos (CC 1 .694) e o 

direito de instituir bem de família (CC 1.711), assim como é admitido que um seja curador do 

outro (CC 1.775). Já o direito dos conviventes à adoção está condicionado à prova da 

estabilidade da família (ECA 42 § 2.0 e 1 97-A III), exigência que não é feita aos casados 

(DIAS,2015, p.241, grifo do autor).  

São requisitos legais da união estável, por força do § 3º do art. 226 da Constituição e do 

art. 1.723 do Código Civil: a) relação afetiva entre homem e mulher; b) convivência pública, 

contínua e duradoura; c) objetivo de constituição de família; d) possibilidade de conversão para 

o casamento. A Constituição alude apenas aos itens “a” e “d” (LOBO,2011, p.171). 

O requisito inicial diz com a qualificação das partes - homem e mulher, de logo 

afastando a caracterização de união estável entre parceiros do mesmo sexo. Uniões desta 

espécie, chamadas de parceria homossexual ou união homoafetiva, colocam-se à parte da 

conceituação constitucional de união estável, muito embora se lhes reconheçam determinados 
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efeitos no plano material, especialmente na divisão do patrimônio havido por esforço comum e 

na esfera dos benefícios previdenciários (OLIVEIRA,2001, p.4). 

No campo do Direito, a heterossexualidade é pressuposto reclamado para a 

caracterização da união estável, contudo, e notadamente no palco doutrinário e jurisprudencial, 

havia se estabelecido acirrado debate na defesa do reconhecimento das uniões homoafetivas 

como sendo uma entidade familiar, tese consagrada pelo STF ao reconhecer a união estável 

entre pessoas do mesmo sexo, e não obstante este julgamento, ainda podem ser encontradas 

manifestações pessoais contrárias e favoráveis às uniões homoafetivas, mas, diante do efeito 

erga omnes da decisão do Supremo Tribunal Federal, sem mais nenhuma repercussão que 

pudesse impedir o reconhecimento judicial da união entre pessoas do mesmo sexo 

(MADALENO,2013,p.1079). 

De acordo com Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho (2011, p.428-429 apud 

CRISTIANO CHAVES e NELSON ROSENVALD) defendem a dualidade de sexos como 

pressuposto da união estável: 

 Efetivamente, a união entre pessoas homossexuais poderá estar acobertada pelas 

mesmas características de uma entidade heterossexual, fundada, basicamente, no afeto 

e na solidariedade. Sem dúvida, não é a diversidade de sexos que garantirá a 

caracterização de um modelo familiar, pois a afetividade poderá estar presente mesmo 

nas relações homoafetivas. 

 

 

 De ideia contraria, conforme Madaleno (2013, p.1079, apud, GAMA,2008) 

 

 A Constituição Federal de 1988 expressamente introduziu, ao reconhecer a 'união 

estável' como entidade familiar, o requisito objetivo de que somente a união entre o 

homem e a mulher pode configurar união fundada no companheirismo, excluindo, 

portanto, a possibilidade de se reconhecerem as uniões entre homossexuais, mesmo 

que desimpedidos, convivendo com lapso de tempo razoável, com o objetivo de 

constituição de família. (...) Ainda que o rol constitucional em matéria de entidades 

familiares não seja exaustivo, nesse particular é imperativa a edição de lei regulando 

o tema das uniões homoafetivas. […] portanto, não é possível o reconhecimento da 

união estável entre pessoas do mesmo sexo, já que, tradicionalmente, o casamento 

entre elas é inexistente, no Direito. 

 

 

O segundo requisito a que se refere “convivência pública, contínua e duradoura”, Dias 

(2015, p.244, apud VELOSO) aborda a convivência pública como:  

 

Apesar de a lei ter usado o vocábulo público como um dos requisitos para caracterizar 

a união estável, não se deve interpretá-lo nos extremos de sua significação semântica. 

O que a lei exige é notoriedade. Há uma diferença de grau, uma vez que tudo que é 

público é notório, mas nem tudo que é notório é público. A publicidade denota a 

notoriedade da relação no meio social frequentado pelos companheiros, objetivando 

afastar da definição de entidade familiar relações menos compromissadas, nas quais 
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os envolvidos não assumem perante a sociedade a condição de "como se casados 

fossem".     

 

 

Seguindo a mesma linha, Madaleno (2013, p.1100) explica que  

 

A convivência more uxorio, como se fossem casados, que deve ser pública, embora 

não precise ser notória, é aquela relação conhecida no meio social dos conviventes, 

perante seus vizinhos, amigos, parentes e colegas de trabalho, afastada qualquer 

conotação de clandestinidade, ou segredo da união, em relação oculta aos olhos da 

sociedade, dissimulada, como se fossem amantes em relação precária e passageira e 

não estáveis parceiros afetivos. 

 

 

Assim, ficam afastadas da configuração de uma entidade familiar aquelas relações 

consistentes em encontros velados, às escondidas, só conhecidos no estrito ambiente doméstico, 

incompatíveis com a constituição de uma verdadeira família no seio social47, revestidas da mais 

pura clandestinidade, com instabilidade típica daquelas relações de efêmera duração, com mera 

divisão de leitos, sem o objetivo de constituir família48. 

Outro importante elemento caracterizador da união estável é o seu caráter contínuo. 

Relacionamentos fugazes, sem animus de permanência e definitividade, por mais intensos que 

sejam (e há paixões arrebatadoras que não duram mais do que uma noite ou um carnaval...), 

não têm o condão de se converter em uma modalidade familiar. Este é um elemento que permite 

diferenciar, à primeira vista, a união estável de um mero namoro, ainda que se reconheça que 

há certos namoros que, de tão longos, são conhecidos, jocosamente, como “casamentos por 

usucapião”, o que, obviamente, não se reconhece como fato que origine efeitos jurídicos, salvo 

na hipótese de uma legítima e inquestionável expectativa de constituição de família. A união 

estável não se coaduna com a eventualidade, pressupondo a convivência contínua, sendo, 

justamente por isso, equiparada ao casamento em termos de reconhecimento jurídico 

(GAGLIANO, PAMPLONA FILHO,2011, p.429-430). 

Entretanto, Madaleno (2013, p.1102) mostra que  

 

a continuidade da convivência também reflete a sua estabilidade e seriedade, embora 

não possa ser descartada a existência de eventuais lapsos de interrupção ocasionados 

por brigas e desinteligências comuns entre casais, que depois se reconciliam, ou cujo 

relacionamento já estava precedentemente caracterizado quando surgiu o 

rompimento. Rusgas e desavenças acontecem em qualquer espécie de relacionamento, 

mas ao fim e ao cabo interessa apurar caso a caso e encontrar ao menos um razoável 

e consistente elo de vinculação. 

                                                           
47 Madaleno, Rolf, 1954 - Curso de direito de família,2013,p.1101, apud OLIVEIRA,2003 

48 Op.cit.. apud PEREIRA, Áurea Pimentel,2008 
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[…] Portanto, breves rompimentos e circunstanciais separações não são de molde a 

desnaturar a união estável, e sendo de pequena duração, seguindo-se da reconciliação 

do casal, não haverá de afetar a sua conformação como entidade familiar, salvo se 

trate de separação a denotar efetiva ruptura do relacionamento, servindo de marco 

final da união, devendo ser lembrado tampouco subsistirem os efeitos do casamento 

na separação de fato, que é o marco da comunicação de bens. Ocorrendo a separação 

de fato, será tarefa do juiz verificar se presentes os pressupostos configuradores do 

relacionamento estável, e se a separação simplesmente representou o termo final da 

união, ou se justamente essas seguidas interrupções impediram reconhecer a 

estabilidade e, consequentemente, identificar uma genuína entidade familiar no 

relacionamento posto para apreciação judicial 

 

 

O terceiro elemento essencial para a caracterização da união estável é estabilidade ou 

duração da convivência. 

 Na união estável a estabilidade decorre da conduta fática e das relações pessoais dos 

companheiros, sendo presumida quando conviverem sob o mesmo teto ou tiverem filho. 

Evidentemente, essas presunções admitem prova em contrário, pois o filho pode resultar de 

relacionamento casual, sem qualquer convivência dos pais. A noção de convivência duradoura 

é imprescindível, tendo em vista que a união estável é uma relação jurídica derivada de um 

estado de fato more uxorio, que nela tem sua principal referência (LOBO,2011, p.173). 

Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho (2011, p.430) identifica que “Este 

elemento permite também diferenciar a união estável do fenômeno moderno da “ficada”. 

A questão do tempo de convivência, a existência de prole ou a exigência de coabitação 

foi consagrada com a promoção constitucional operada após 1988, a regulamentação da matéria 

foi feita, inicialmente, pela Lei n.8.971/94, que a relação de companheirismo somente restaria 

configurada se o casal estivesse convivendo há mais de cinco anos ou se da união adviesse prole 

comum. Consagrou-se, pois, um sistema fechado de reconhecimento da união estável, mediante 

a adoção de referenciais objetivos (tempo de união ou existência de prole), a fim de que, com 

isso, se pudessem extrair os efeitos típicos do Direito de Família, como o direito aos alimentos 

e à herança (GAGLIANO, PAMPLONA FILHO, 2011, p.425-426). 

Contudo, a Lei n. 9.278/96 excluiu a referência a qualquer período de tempo, preferindo 

o enunciado genérico de convivência duradoura, pública e contínua, que foi reproduzido no 

Código Civil de 2002 (LOBO,2011, p.173). 

Deste modo, após a, as Leis n. 8.971/94 e 9.278/96 intentaram, com disposições pouco 

harmônicas entre si, estabelecer um estatuto mínimo da união estável, notadamente quanto a 

seus requisitos (uma exigindo prazo mínimo, outra não), o dever de alimentos, a sucessão dos 

bens adquiridos pelos companheiros, os direitos e deveres recíprocos, direito real de habitação, 
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a conversão da união estável em casamento e a competência do juízo da Vara de Família para 

decidir essas matérias (ibid, p.170). 

Cumpre acrescentar, a convivência sob o mesmo teto não é requisito da união estável. 

Persiste o conteúdo da Súmula 382 do STF49, que atingia o que atualmente se denomina união 

estável. Nem a Constituição nem o Código Civil fazem tal exigência, acertadamente, pois da 

realidade social brotam relações afetivas estáveis de pessoas que optaram por viver em 

residências separadas, especialmente quando saídas de relacionamentos conjugais, ou que 

foram obrigadas a viver assim em virtude de suas obrigações profissionais. A estabilidade da 

convivência não é afetada por essa circunstância, quando os companheiros se comportarem, nos 

espaços públicos e sociais, como se casados fossem (LOBO,2011, p.172).  

O objetivo de constituição de família é pressuposto de caráter subjetivo. A origem 

desse requisito está ligada ao fato de que as uniões extramatrimoniais não tinham acesso ao 

casamento. Ou seja, a intenção do par era casar, tinha por objetivo constituir uma família, o que 

não ocorria tão só por impedimento legal. Assim, a proibição de formação de uma família 

matrimonializada é que acabou provocando a valorização dos motivos que levaram os sujeitos 

a constituir uma nova família (DIAS, 2015, p.245, grifo do autor). 

A união estável a merecer a proteção do Estado é aquela moldada à semelhança do 

casamento, na qual os conviventes têm a indubitável intenção de constituir família. Por conta 

disso, devem ser descartadas da configuração de união estável as hipóteses de simples namoro, 

ou mesmo o período de noivado, salvo estejam estas denominações dissimulando uma união já 

estabelecida e de sólida convivência, como facilmente pode ocorrer quando um casal de noivos 

antecipa a sua coabitação, estimulado o par pela compra ou locação de residência para servir de 

futura habitação conjugal, e trata de mobiliar o imóvel e antecipar a sua mudança. Em outra 

hipótese, um dos noivos tem residência própria e nela acolhe seu parceiro afetivo antes mesmo 

de formalizar a sua união pelo casamento civil. O propósito de formar família se evidencia por 

uma série de comportamentos exteriorizando a intenção de constituir família, a começar pela 

maneira como o casal se apresenta socialmente, identificando um ao outro perante terceiros 

como se casados fossem, sendo indícios adicionais e veementes a mantença de um lar comum 

e os sinais notórios de existência de uma efetiva rotina familiar, que não pode se resumir a 

fotografias ou encontros familiares em datas festivas, a frequência conjunta a eventos familiares 

e sociais, a existência de filhos comuns, o casamento religioso, e dependência alimentar, ou 

                                                           
49 Súmula 382. “A vida em comum sob o mesmo teto, ‘more uxorio’, não é indispensável à caracterização do 

concubinato”. Disponível 

em:<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2488>.   

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2488
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indicações como dependentes em clubes sociais, cartões de créditos, previdência social ou 

particular, como beneficiário de seguros ou planos de saúde, mantendo também contas 

bancárias conjuntas (MADALENO,2013,p.1103). 

Ausente essa finalidade imediata de constituição de família, portanto, a tessitura do 

núcleo se desfaz, resultando na instabilidade típica de um simples namoro, como sabiamente, 

inclusive, já assentou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: “EMENTA: Apelação cível. 

União estável. Requisitos. Insuficiência de provas. Para a caracterização da união estável é 

imprescindível a existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com 

objetivo de constituir família. No caso dos autos, o relacionamento ostentou contornos de um 

namoro, inexistindo, portanto, o objetivo de constituição de família. Sentença de improcedência 

mantida. Recurso improvido” (TJRS, Apelação Cível 70034815902, rel. Claudir Fidelis 

Faccenda, julgado em 18-3-2010, 8.ª Câm. Cív.). Percebe-se, portanto, a tênue e sutil fronteira 

existente entre um simples namoro — relação instável sem potencial repercussão jurídica — e 

uma relação de companheirismo — relação estável de família com potencial repercussão 

jurídica. E, precisamente por conta do receio de caírem na malha jurídica da união estável, 

muitos casais brasileiros convencionaram celebrar, em livro de notas de Tabelião, o 

denominado “contrato de namoro”, negócio jurídico firmado com o nítido propósito de 

afastarem o regramento do Direito de Família (GAGLIANO, PAMPLONA FILHO, 2011, 

p.431). 

Por fim, com segurança, só se pode afirmar que a união estável inicia de um vínculo 

afetivo. O envolvimento mútuo acaba transbordando o limite do privado, e as duas pessoas 

começam a ser identificadas no meio social como um par. Com isso o relacionamento se torna 

uma unidade. A visibilidade do vínculo o faz ente autônomo merecedor da tutela jurídica como 

uma entidade. O casal transforma-se em universalidade única que produz efeitos pessoais com 

reflexos de ordem patrimonial. Daí serem a vida em comum e a mútua assistência apontadas 

como seus elementos caracterizadores. Nada mais do que a prova da presença do enlaçamento 

de vida, do comprometimento recíproco. A exigência de notoriedade, continuidade e 

durabilidade da relação só serve como meio de comprovar a existência do relacionamento. 

Atentando a essa nova realidade o direito rotula a união de estável (DIAS,2015, p.246, grifo do 

autor). 

O regime de bens para os companheiros, a partir do início da união estável, é o da 

comunhão parcial de bens. Este é o regime legal supletivo, incidente sobre a união estável, 

quando os companheiros não tiverem adotado regime diferente. Configurado o início da união 

estável, o bem adquirido por qualquer dos companheiros ingressa automaticamente na 
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comunhão, pouco importando em cuja titularidade esteja. A opção do Código Civil de 2002 

para o regime de comunhão parcial iguala, neste ponto, a união estável ao casamento. Entram 

na comunhão todos os bens adquiridos após o início até à dissolução (separação de fato) da 

união estável, exceto os considerados particulares de cada companheiro. Os bens móveis 

presumem-se adquiridos durante a união, salvo prova em contrário. Ingressam na comunhão as 

dívidas inadimplidas contraídas em proveito da entidade familiar. Também ingressam na 

comunhão os valores correspondentes ao pagamento de parcelas de contratos de aquisição de 

bens mediante crédito ou financiamento, após o início da união estável. Não entram na 

comunhão os bens particulares, assim entendidos os que foram adquiridos antes da união, ou 

os que foram adquiridos após a união em virtude de doações ou de herança, ou os bens de uso 

pessoal, os instrumentos e equipamentos utilizados em atividade profissional, os salários e 

demais rendimentos de trabalho, bem como as pensões. Também não entram na comunhão os 

bens sub-rogados no lugar dos bens particulares, até o limite do valor da venda do bem anterior 

(por exemplo, se o companheiro vendeu um bem particular por 100 e adquiriu outro por 150, 

apenas entram na comunhão 50). Não entra na comunhão o passivo patrimonial de cada 

companheiro, como as dívidas anteriores à união e as dívidas posteriores provenientes de 

responsabilidade por danos causados a terceiros. A proteção legal da comunhão é em tudo 

semelhante à derivada do casamento. Não pode o companheiro prestar aval ou fiança sem 

expressa autorização do outro, pois a regra do art. 1.647 do Código Civil também é aplicável à 

união estável, pois incide sobre o regime de comunhão parcial. Os companheiros podem, antes 

ou após o início da união estável, estipular regime de bens diferente da comunhão parcial, 

adotando qualquer um dos previstos para os cônjuges, ou criando um próprio. O art. 1.725 do 

Código Civil faculta aos companheiros celebrarem contrato escrito para tal fim, mediante 

instrumento particular ou público. O contrato equivalente para o casamento é o pacto 

antenupcial, que apenas pode ser realizado antes da habilitação para aquele, exclusivamente por 

escritura pública (LOBO,2011, p.180-181). 

Segundo o § 1 o do artigo 1.723 do Código Civil, não se configura a união estável na 

hipótese de ocorrerem os impedimentos do artigo 1.521 do Código Civil, ressalvando, no 

entanto, a hipótese do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou 

divorciada. Certamente não poderá constituir uma união estável quem, por razões morais ou 

eugênicas, também não puder casar por impedimento absoluto do artigo 1.521 do Código Civil. 

E possível afirmar que na união estável ocorre um casamento às avessas, porque os seus efeitos 

jurídicos só restarão usualmente reconhecidos ao término da relação, quando o julgador for 

provocado para declarar em processo judicial próprio a existência oficial desta união informal. 
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Por consequência desta convocação processual, o juiz familista procederá na verificação dos 

pressupostos de reconhecimento e de validade jurídica da união, como entidade formal 

constitucionalmente protegida, devendo para tanto afastar da concepção de união estável 

relacionamento eivado por qualquer impedimento especificamente arrolado no artigo 1.521 do 

Código Civil. No entanto, de modo expresso, o parágrafo primeiro do artigo 1.723 do Código 

Civil admite a existência de estável convivência quando um dos conviventes ou ambos, embora 

casados, estejam de fato ou judicialmente separados ou simplesmente divorciados (EC n. 

66/2010) de seus respectivos cônjuges. Já de longo tempo tem sido praticamente incontroverso 

que a separação de fato autoriza a formação de uma nova entidade familiar, e isto restou 

definitivamente consolidado com a expressa ressalva do atual § 1 o do artigo 1. 723 do Código 

Civil, ao corrigir a flagrante falha verificada na edição da Lei n. 8.971/1994, anteriormente 

retificada pela Lei n. 9.278/1996. É a convivência, e não o casamento meramente formal, que 

condiciona à formação ou não de um novo relacionamento. Também a separação de corpos, 

com maior razão, se encontra entre as causas a viabilizarem a formação de uma nova entidade 

familiar, justamente porque o deferimento liminar da separação de corpos depura a precedente 

impureza da posterior convivência, haja vista a ausência oficial de impedimento 

(MADALENO,2013, p.1105). 

Segundo Lobo (2011, p.184)  

 

A união estável termina como se inicia, sem qualquer ato jurídico dos companheiros 

ou decisão judicial. A causa é objetiva, fundada exclusivamente na separação de fato. 

Portanto, dispensa-se a imputação ou investigação de culpa. Não se dissolve qualquer 

ato jurídico, como no casamento, mas a convivência more uxorio. A dissolução pode 

ser amigável ou litigiosa. 

 

 

Falar em direitos e deveres na união estável sempre acaba levando a um cotejo com os 

direitos e deveres do casamento. Chama a atenção o fato de inexistir paralelismo entre os 

direitos assegurados e os deveres impostos a cada uma das entidades familiares. Aos 

companheiros são estabelecidos deveres de lealdade, respeito e assistência (CC 1. 724), 

enquanto no casamento os deveres são de fidelidade recíproca, vida no domicílio conjugal e 

mútua assistência (CC 1 .566). Em comum há a obrigação de guarda, sustento e educação dos 

filhos. Um dos deveres do casamento é a vida em comum, no domicílio conjugal (CC 1. 566 

II). Na união estável, inexiste essa imposição. Nada é dito sobre o domicílio familiar. Assim, a 

coabitação, ou seja, a vida sob o mesmo teto, não é elemento essencial para a sua 

configuração. Aliás, não era exigida sequer para o reconhecimento do concubinato. Súmula do 

STF dispensa a vida more uxorio dos concubinos. Ainda que a Súmula tenha sido editada para 
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interpretar a palavra " concubinato", para fins de investigação de paternidade, restou por cunhar 

um conceito, que cabe ser estendido à união estável. Apesar da ausência da imposição de 

moradia única, a jurisprudência resiste em reconhecer o relacionamento quando o par não vive 

em um único lar, sem que existam justificativas para a mantença de casas diferentes. Não se 

atina o motivo de ter o legislador substituído fidelidade por lealdade. Como na união estável 

é imposto tão só o dever de lealdade, pelo jeito inexiste a obrigação de ser fiel. Portanto, 

autorizando a lei a possibilidade de definir como entidade familiar a relação em que não há 

fidelidade nem coabitação, nada impede o reconhecimento de vínculos paralelos. Se os 

companheiros não têm o dever de ser fiéis nem de viverem juntos, a mantença de mais de uma 

união não desconfigura nenhuma delas. Outra justificativa para a ausência de simetria entre 

casamento e união estável - no que diz com o dever de fidelidade do cônjuge e de lealdade do 

companheiro - é a presunção pater est, que existe com relação ao cônjuge, mas não está 

prevista na união estável. Ou seja, presume a lei que os filhos nascidos durante o casamento são 

do marido da mãe (CC 1 .597). Desarrazoado não admitir a mesma verdade quando os pais 

vivem em união estável. O só fato de o genitor ter um documento (a certidão de casamento) 

possibilita registrar o filho como seu. Mas o convivente pode ter prova da união - por exemplo, 

contrato de convivência ou sentença declaratória de sua existência. Não se pode subtrair eficácia 

a esses documentos para o registro da prole. Cabe figurar a hipótese de falecimento do pai antes 

do registro do filho de sua companheira. De todo descabido exigir que o filho, representado 

pela mãe, proponha ação declaratória de paternidade contra a sucessão de seu genitor, cuja 

inventariante é a companheira. A situação chega às raias do absurdo. já que a mulher não pode 

ocupar os dois polos da ação - representando o filho como autor e o espólio como réu -, seria 

necessária a nomeação de um curador ao autor da ação. Como a união se extingue apenas pelo 

término do convívio, sem interferência judicial. A relação finda da mesma maneira como se 

constituiu. Eventual descumprimento dos deveres legalmente impostos não gera efeito nenhum: 

nem impede o reconhecimento da união estável, nem impõe sua dissolução (DIAS,2015, p.250-

252 grifo do autor). 

 

7.1.2.2.  CONVERSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO  

 

O enunciado da Constituição, que tem servido a argumentos discriminatórios contra a 

união estável, é “devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. O que se tem aí não é 

requisito nem condição resolutiva (LOBO,2011, p.171). 
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Lobo (2011,p.182-183) entende que “ Facilitar a conversão de uma entidade em outra é 

especificação do princípio da liberdade de constituição de família; não é rito de passagem”, ou 

seja, entende que segundo a norma do § 3º do art. 226 da Constituição configura muito mais 

comando ao legislador infraconstitucional para que remova os obstáculos e dificuldades para 

os companheiros que desejem se casar, se quiserem, a exemplo da dispensa da solenidade de 

celebração, como estabeleceu o art. 1.726 do Código Civil. Se os companheiros desejarem 

manter a união estável até o fim de suas vidas podem fazê-lo, sem impedimento legal. Serão 

livres para convertê-la em casamento, se quiserem, sem imposição ou indução legal; da mesma 

forma que as pessoas casadas podem livremente dissolver seu casamento e constituírem união 

estável, o que tem ocorrido com certa frequência com casais divorciados que se reconciliam, 

mas não desejam retornar à situação anterior. 

Portanto, Lobo (2011, p.183) defende a conversão da união estável em casamento, 

expondo o seguinte: 

 

O Código Civil (art. 1.726) apenas exige para a conversão da união estável em 

casamento “pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil”. Nada mais. 

Não podem os Tribunais de Justiça, sob a justificativa de regulamentar a matéria, 

impor exigências formais que, contrariando a Constituição e o Código Civil, 

convertem-se em dificuldades para a conversão. O pedido terá de ser subscrito por 

ambos os companheiros, ou por seus procuradores bastantes.[…] A conversão não 

produz efeitos retroativos. As relações pessoais e patrimoniais da união estável 

permanecerão com seus efeitos próprios, constituídos durante o período de sua 

existência até à conversão. Assim, se os agora cônjuges tiverem optado pelo regime 

de separação total de bens, mediante pacto antenupcial, os bens adquiridos durante a 

união estável que ingressaram no regime legal de comunhão parcial permanecerão em 

condomínio. 

 

 

Seguindo mesma linha, Dias (2015, p.154) defende a Conversão da união estável em 

casamento, afirmando que  

 

A possibilidade de converter a união estável em casamento é assegurada 

constitucionalmente (CF 226 § 3 º) . De forma singela, a lei civil (CC 1. 726) limita -

se a dizer que o pedido deve ser formulado em juízo, com posterior assento no registro 

civil. A exigência de intervenção judicial afronta a própria recomendação 

constitucional de que seja facilitada a conversão da união estável em casamento. Ora, 

a necessidade de processo judicial, que implica contratação de advogado, pagamento 

de custas e, quem sabe, até produção de provas, é fator complicador. Por isso alguns 

Estados regulamentam o procedimento em sede administrativa. Talvez a exigência se 

justifique para emprestar efeito retroativo ao casamento. Mas, ainda assim, podem os 

conviventes obter o mesmo efeito de ordem patrimonial por meio de pacto 

antenupcial. De qualquer forma, casar é muito mais fácil e, além de grátis, claro que 

é mais romântico.  

 

 

Nos dizeres de Oliveira (2001, p.2-3) entende que a união estável não é casamento  
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união estável, conquanto entidade familiar protegida pelo Estado, não se equipara ao 

casamento. Constitui união informal, a prescindir de preparativos cartorários ou 

judiciais. Sua regulamentação jurídica cinge-se aos requisitos para reconhecimento de 

sua existência e aos efeitos que advêm desse tipo de relacionamento humano. Com 

efeito, revelam-se patentes as diferenças entre união estável e casamento, bastando se 

comparem os seus modos de formação e de dissolução. […] Não há formalidade 

prévia nem qualquer ato solene que marque o princípio dessa união. Tampouco 

subsiste instrumento probatório, oriundo de órgão estatal, podendo haver, quando 

muito e a critério das partes, documento escrito a respeito da comunicação do 

patrimônio individual subsequente ao tempo de vida em comum. E o término, tal 

como se deu com a formação inicial da união estável, também se dá por simples acerto 

ou vontade de cada um dos companheiros, sem que preciso reclamar providência 

jurisdicional, muito embora não se afaste o direito à ação para dirimir eventual 

conflito. 

 

 

Ainda por leitura do preceito constitucional, tem-se que a lei haverá de facilitar a 

conversão da união estável em casamento. Não se trata, aí, de preceito cogente ou integrador 

da própria definição da união estável, no sentido de que somente existiria como tal se apta à 

conversão em casamento. Fosse assim, e teríamos, como natural consequência que a união 

estável restaria desfigurada na hipótese de haver impedimentos matrimoniais. E não se 

compreenderia, porque seria flagrantemente inconstitucional, o dispositivo da Lei 8.971/94 que 

admite união estável de pessoas separadas judicialmente, as quais se acham impedidas para 

novo casamento enquanto não extinto o anterior, por invalidade, por divórcio ou morte (art. 

183, VI, do CC). Mas assim não é. Na verdade, cuida-se de mera possibilidade, a conversão da 

união estável em casamento, por opção das partes, quando interessadas em sacramentar sua 

união com o aparato das núpcias pelo modelo oficial. Então, e se não houver impedimentos, 

será facilitado o casamento por conversão da união estável preexistente. Direito subjetivo dos 

conviventes, portanto, o dar esse passo a mais, optando por casar-se, desde que não estejam 

impedidos. Sem significar que o impedimento para conversão signifique a desfiguração da 

união estável mantida em seus regulares contornos jurídicos (ibid, p.5). 

O que se está afirmando, com esta exposição à luz da norma constitucional, é que, a 

priori, não se aplicam à união estável, necessária e genericamente, todos os impedimentos 

previstos em lei para o casamento. Tais impedimentos haverão de ser considerados somente 

para fins de habilitação da conversão da união estável em casamento, se e quando requerida 

pelas partes. Mas não se exaure, pelo só estudo do texto da Constituição, a difícil questão que 

se coloca, dos impedimentos matrimoniais frente à união estável. Há que examinar, de modo 

mais circunstanciado, quanto dispõe a legislação especial aplicável à matéria e, bem assim, os 

requisitos informadores do ato jurídico pela ótica do ordenamento civil codificado (ibid, p.6). 
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7.1.3.  FAMILIA MONOPARENTAL  

 

“Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos 

pais e seus descendentes”(artigo 226, § 4º da Constituição Federal). Conforme se verifica da 

leitura da previsão constitucional, tais entidades familiares são denominadas de “família 

monoparental”. 

Conforme Dias (2015, p.290, apud GARBIN,2005) “A expressão é pertinente, pois não 

se pode negar caráter familiar à união de afeto que caracteriza as entidades com somente uma 

parentalidade”. 

A família monoparental recebeu tutela explícita da Constituição. Define-se como a 

entidade familiar integrada por um dos pais e seus filhos menores. Pode ter causa em ato de 

vontade ou de desejo pessoal, que é o caso padrão da mãe solteira, ou em variadas situações 

circunstanciais, a saber, viuvez, separação de fato, divórcio, concubinato, adoção de filho por 

apenas uma pessoa. Independentemente da causa, os efeitos jurídicos são os mesmos, 

notadamente quanto ao poder familiar e ao estado de filiação (PEREIRA,2011, p.88). Pereira 

avança afirmando que 

 A família monoparental não é dotada de estatuto jurídico próprio, com direitos e 

deveres específicos, diferentemente do casamento e da união estável. As regras de 

direito de família que lhe são aplicáveis, enquanto composição singular de um dos 

pais e seus filhos, são as atinentes às relações de parentesco, principalmente da filiação 

e do exercício do poder familiar, que neste ponto são comuns às das demais entidades 

familiares. Incidem-lhe sem distinção ou discriminação as mesmas normas de direito 

de família nas relações recíprocas entre pais e filhos, aplicáveis ao casamento e à união 

estável, considerado o fato de integrá-la apenas um dos pais. Quando os filhos atingem 

a maioridade ou são emancipados, deixa de existir o poder familiar, reduzindo-se a 

entidade monoparental apenas às relações de parentesco, inclusive quanto ao direito 

aos alimentos, em caso de conflito. Também se lhe aplica, sem restrições, a 

impenhorabilidade do bem de família, entendido como sua moradia (p.89). 

 

 

De acordo com Lobo (2011, p.88-89) demostra as estatísticas que comprovam números 

de famílias monoparentais, 

 

A tutela constitucional faz sentido, dado o expressivo número dessas entidades na 

realidade brasileira atual, em razão de diversos fatores. Em 2008, um terço das 

famílias era chefiado por mulheres. A PNAD/IBGE dos anos anteriores indicam certa 

estabilidade nessa proporção, ainda que se leve em conta a constante flutuação, 

decorrente da extinção dessas entidades, quando a mãe ou o pai que a chefia casa-se 

ou constitui união estável com outra pessoa. O número de mães é predominante nessas 

entidades, notando-se um declínio na participação dos pais ao longo dos anos em sua 

composição. Segundo os indicadores sociais do IBGE de 2004, em 1970 havia 82,3% 

de famílias monoparentais chefiadas por mulheres contra 17,7% chefiadas por 

homens, enquanto em 2003 a proporção era de 95,2% (mulheres) e 4,6% (homens). 

As causas desse declínio da participação masculina estão a desafiar os especialistas; 

certamente, há grande probabilidade para os homens de constituírem novas uniões 
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com outras mulheres (famílias recompostas), pois para eles o envelhecimento não é 

obstáculo, em nossa cultura, enquanto para as mulheres o passar do tempo reduz suas 

possibilidades em proporção geométrica. 

 

 

O expressivo número de famílias monoparentais, com maciça predominância feminina, 

é uma forte oposição ao modelo dominante da bipolaridade, isto decorre devido a inserção da 

mulher no mercado de trabalho, necessitam de especial atenção, principalmente porque a 

mulher arca sozinha com as despesas da família e sabidamente percebe salário menor do que o 

homem, também as pessoas resolveram seguir o projeto de vida de mostra-se como uma escolha 

livre (DIAS,2015, p.291). 

De acordo com Dias (2015.p.291, apud GARBIN,2005) “Os fatores decorrentes do 

fenômeno da monoparentalidade cada vez mais se mostram como uma eleição de um dos 

membros da família, quer na ruptura da vida matrimonial, quer na opção por uma forma de 

união livre, quer na decisão de ter um filho sozinho”. 

Dentro da nova realidade familiar, não apenas um dos pais e seus descendentes se 

caracterizam como família monoparental. A família constituída por pessoas que têm vínculo de 

parentesco, que pertencem a gerações distintas, chama-se de família parental. Quando um tio 

assume a responsabilidade por seus sobrinhos, ou um dos avós passa a conviver com os netos, 

caracteriza-se, também, uma família monoparental. Tanto são prestigiadas tais relações de 

parentesco que os ascendentes e os parentes colaterais têm preferência para serem nomeados 

tutores (CC 1. 731). Devem ser valorados os vínculos de afeto existentes, merecendo essas 

realidades familiares idêntica proteção estatal. Caso inexista diferença ele grau ele parentesco 

entre seus membros, como a família formada somente pelos irmãos, forma-se o que se chama 

ele família anaparental (DIAS,2015, p.295). 

A monoparentalidade tem origem na viuvez, quando da morte de um dos genitores, na 

separação de fato ou de corpos ou no divórcio dos pais. A adoção por pessoa solteira também 

faz surgir um vínculo monoparental entre adotante e adotado. A inseminação artificial levada a 

efeito por mulher solteira ou a fecundação homóloga a que se submete a viúva após a morte do 

marido são outros exemplos (DIAS,2015, p.292). 

 

7.2. OUTRAS ENTIDADES FAMILIARES BRASILEIRAS NÃO 

CONSTITUCIONALIZADAS  

 

A família sempre foi considerada a estrutura básica da sociedade. Entretanto, no 

decorrer da história da humanidade as relações familiares, asseguradas pelo Direito de Família 
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adquiriram um caráter patrimonialista, em detrimento da pessoa enquanto ser humano que 

precisava ser protegido, mas que, passa a ser transformado no decorrer do século XX na 

sociedade brasileira como resultado do surgimento de novas reconfigurações de família, onde 

o homem não detém mais o poder de superioridade sobre a mulher e os filhos, todos devem ser 

considerados com igualdade. Também deixa de ser um núcleo tão somente de reprodução e 

econômico e abre-se espaço para o amor, a compreensão e o diálogo e passou a ocorrer a 

repersonalização das relações familiares, quando então os interesses afetivos passaram em 

predominar (CARNEIRO,2011). 

Observamos, então, que, em virtude do processo de constitucionalização por que passou 

o Direito Civil nos últimos anos, o papel a ser desempenhado pela família ficou mais nítido, 

podendo-se, inclusive, concluir pela ocorrência de uma inafastável repersonalização. Vale 

dizer, não mais a (hipócrita) tentativa de estabilização matrimonial a todo custo, mas sim a 

própria pessoa humana, em sua dimensão existencial e familiar, passaria a ser a especial 

destinatária das normas de Direito de Família. A família deve existir em função dos seus 

membros, e não o contrário (GAGLIANO, PAMPLONA FILHO,2011, p.62). 

Seguindo o mesmo entendimento, quanto a questão da repersonalização, Lobo (2011, 

p.22;25-26) afirma que, 

 

A família, ao converter-se em espaço de realização da afetividade humana, marca o 

deslocamento da função econômica-política-religiosa-procracional para essa nova 

função. Essas linhas de tendências enquadram-se no fenômeno jurídico-social 

denominado repersonalização das relações civis, que valoriza o interesse da pessoa 

humana mais do que suas relações patrimoniais. É a recusa da coisificação ou 

reificação da pessoa, para ressaltar sua dignidade. A família é o espaço por excelência 

da repersonalização do direito […] A repersonalização contemporânea das relações 

de família retoma o itinerário da afirmação da pessoa humana como objetivo central 

do direito. […]A excessiva preocupação com os interesses patrimoniais que marcou 

o direito de família tradicional não encontra eco na família atual, vincada por outros 

interesses de cunho pessoal ou humano, tipificados por um elemento aglutinador e 

nuclear distinto — a afetividade. Esse elemento nuclear define o suporte fático da 

família tutelada pela Constituição, conduzindo ao fenômeno que denominamos 

repersonalização. 

 

 

Portanto, o desafio que se coloca ao jurista e ao direito é a capacidade de ver a pessoa 

humana em toda sua dimensão ontológica e não como simples e abstrato sujeito de relação 

jurídica. A pessoa humana deve ser colocada como centro das destinações jurídicas, valorando-

se o ser e não o ter, isto é, sendo fator de medida do patrimônio, que passa a ter função 

complementar (ibid, p.26-27). 

Pela multiplicidade de laços individuais, como sujeitos de direito atomizados, agora, é 

fundada na solidariedade, na cooperação, no respeito à dignidade de cada um de seus membros, 
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que se obrigam mutuamente em uma comunidade de vida. A família atual é apenas 

compreensível como espaço de realização pessoal afetiva, no qual os interesses patrimoniais 

perderam seu papel de principal protagonista. A repersonalização de suas relações revitaliza as 

entidades familiares, em seus variados tipos ou arranjos (LOBO,2011, p.27). 

O artigo “NOVAS CONFIGURAÇÕES FAMILIARES: ética e moral” de Rodrigo da 

Cunha Pereira (2016), apresenta algumas das diversas formatações familiares do século XXI, 

como “Casamentos, uniões estáveis, famílias desconstituídas, recompostas, monoparentais, 

nucleares, binucleares, homoafetivas, famílias geradas por inseminações artificiais, 

simultâneas, multiparentais, poliafetiva, eudemonista, anaparental, mosaico, socioafetiva, 

famílias de rua e na rua”50.  

Essas variadas formas e representações sociais da família, consequências das novas 

relações econômicas e sociais, remetem os operadores do Direito a uma reflexão e a um desafio 

para uma nova organização jurídica, cujos pilares de sustentação sejam a ética, a liberdade dos 

sujeitos e o afeto como valores e princípios jurídicos, acima de valores morais estigmatizantes. 

Quer queiramos ou não, gostemos ou não, novas estruturas parentais e conjugais estão em curso. 

E o Direito não pode fechar os olhos, excluir ou condenar à invisibilidade essas novas relações 

que vêm se formando como expressão de afeto e da liberdade (idem). 

 

7.2.1. DA UNIÃO HOMOSSEXUAL COMO ENTIDADE FAMILIAR  

 

A homossexualidade sempre existiu. Não é crime nem pecado; não é uma doença nem 

um vício. Também não é um mal contagioso, nada justificando a dificuldade que as pessoas 

têm de conviver com homossexuais. É simplesmente uma outra forma de viver. A origem não 

se conhece. Aliás, nem interessa, pois, quando se buscam causas, parece que se está atrás de 

um remédio, de um tratamento para encontrar cura para algum mal (DIAS ,2015, p271, grifo 

do autor). 

É tão arraigada essa ideia que a Constituição, ao assegurar proteção especial à família e 

ao casamento, nada diz sobre a diversidade do sexo do par. O Código Civil, quando trata do 

casamento, não exige que o casal seja formado por pessoas de sexo diferente. Assim, na 

ausência de vedação constitucional ou legal, não há impedimento ao casamento homoafetivo 

(ibid). 

                                                           
50 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. ADVOCACIA & CONSULTORIA FAMÍLIA\SUCESSOES “NOVAS 

CONFIGURAÇÕES FAMILIARES: ética e moral”. Publicado em 05 set2016. Disponível em:< 

http://www.rodrigodacunha.adv.br/novas-configuracoes-familiares-etica-e-moral/>. Acesso em:02 fev.2017. 
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A união de pessoas mesmo sexo, por terem origem em um vínculo afetivo, devem ser 

identificados como entidade familiar merecedoras da tutela legal. O compromisso do Estado 

para com o cidadão sustenta-se no primado do respeito à dignidade humana e aos princípios da 

igualdade e da liberdade. Ao conceder proteção a todos, veda discriminação e preconceitos por 

motivo de origem, raça, sexo ou idade e assegura o exercício dos direitos sociais e individuais, 

a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Ao elencar os direitos e as 

garantias fundamentais, proclama todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza (ibid, p.272). 

Nem a Constituição nem a lei, ao tratarem do casamento, fazem qualquer referência ao 

sexo dos nubentes. Portanto, não há qualquer impedimento, quer constitucional, quer legal, para 

o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Também, entre os impedimentos para o casamento, 

não se encontra a diversidade de sexo do par. O que obstaculizava a realização do casamento 

era somente o preconceito (DIAS,2015, p.153). 

Com o advento da Lei Maria da Penha (L. 11. 340/06), alargou-se o conceito de família 

para albergar as uniões homoafetivas. A partir da decisão do STF, que assegurou às uniões 

homoafetivas os mesmos direitos e deveres da união estável, passou a ocorrer a conversão da 

união estável em casamento. O STJ admitiu a habilitação para o casamento e a Resolução do 

CNJ impediu que fosse negado acesso ao casamento entre pessoas do mesmo sexo (DIAS 2015. 

p.154).  

O conceito legal de família trazido pela Lei Maria da Penha insere no sistema jurídico 

as uniões homoafetivas, quer formadas por duas mulheres. Ainda que a lei tenha por finalidade 

proteger a mulher, acabou por cunhar um novo conceito de família, independentemente do sexo 

dos parceiros. Diz o seu art. 2.º: Toda mulher; independentemente de classe, raça, etnia, 

orientação sexual [ ... ] goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. O parágrafo 

único do art. 5.º reitera que independem de orientação sexual todas as situações que configuram 

violência doméstica e familiar. Ao ser afirmado que está sob o abrigo da lei a mulher, sem 

distinguir sua orientação sexual, encontra-se assegurada proteção tanto às lésbicas como às 

travestis e às transexuais que mantêm relação íntima de afeto em ambiente familiar ou de 

convívio. Em todos esses relacionamentos as situações de violência contra o gênero feminino 

justificam especial proteção. A partir da nova definição de entidade familiar, trazida pela Lei 

Maria da Penha, não mais cabe questionar a natureza dos vínculos formados por pessoas do 

mesmo sexo (ibid, p.276). 

Pereira (2004, p.140) ao expressar sobre união de pessoas do mesmo sexo, explica que 
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[…]Tratar essas relações como sociedade de fato, inscrevendo-as no campo do Direito 

Obrigacional ou Comercial é atribuir indignidade aos sujeitos ali envolvidos e negar-

lhes direitos tais como, herança, não participação em programas do Estado vinculados 

à família, pensões previdenciárias, declaração de imposto de renda conjunta e 

abatimento de despesas médicas e educacionais do parceiro, autorização em cirurgias 

de risco, etc. Se olharmos para estas relações sob o ponto de vista estritamente 

jurídico, não há por que negar o seu reconhecimento como entidade familiar, pois o 

debate em torno dela é entre moral e ética, isto é, entre moral e cidadania.  

 

 

Em outras palavras, a atribuição de direitos a essas parcerias significa dar visibilidade a 

um vínculo amoroso que está buscando seu próprio entendimento e espaço político-social, 

como tão bem descreveu  

 

Seres humanos são uma espécie de matéria ou energia que produz ligação e 

desligamento, vínculos e rupturas e é das vicissitudes entre este caldeirão de forças 

que construímos a nossa própria história individual. Ser heteroerótico ou 

homoeroticamente orientado no percurso de construção de nossa história pessoal é um 

resultado que, para mim não precisa vir acompanhado de um julgamento valorativo 

(PEREIRA,2004, p.140 apud MATOS,2000). 

 

Lobo (2011 p.90) defende a união homoafetiva como entidade familiar 

constitucionalmente protegidas, declarando que,  

 

[…]quando preencherem os requisitos de afetividade, estabilidade e ostensibilidade e 

tiverem finalidade de constituição de família. A norma de inclusão do art. 226 da 

Constituição apenas poderia ser excepcionada se houvesse outra norma de exclusão 

explícita de tutela dessas uniões. Entre as entidades familiares explícitas há a 

comunidade monoparental, que dispensa a existência de casal (homem e mulher). A 

Constituição não veda o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. A ausência de 

lei que regulamente essas uniões não é impedimento para sua existência, porque as 

normas do art. 226 são autoaplicáveis, independentemente de regulamentação. As 

uniões homossexuais são constitucionalmente protegidas enquanto tais, com sua 

natureza própria. Como a legislação ainda não disciplinou seus efeitos jurídicos, como 

fez com a união estável, as regras desta podem ser aplicáveis àquelas, por analogia 

(art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil), em virtude de ser a entidade familiar 

com maior aproximação de estrutura, nomeadamente quanto às relações pessoais, de 

lealdade, respeito e assistência, alimentos, filhos, adoção, regime de bens e 

impedimentos. 

 

 

Ainda o mencionado autor apresenta algumas alegações que não são assegurados na 

constituição, explicando que, 

 

 O argumento da impossibilidade de filiação por casal de homossexuais não se 

sustenta, pelas seguintes razões: a) a família sem filhos é família tutelada 

constitucionalmente; b) a procriação não é finalidade indeclinável da família 

constitucionalizada; c) a adoção permitida a qualquer pessoa, independentemente do 

estado civil (art. 42 do ECA e art. 1.618 do Código Civil), não impede que a criança 

se integre à família, ainda que o parentesco civil seja apenas com um dos 

parceiros.[…] Sobre a adoção, não há impedimento constitucional para que duas 
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pessoas do mesmo sexo, que vivam em relação afetiva, possam adotar a mesma 

criança. Não pode o art. 1.622 do Código Civil limitar a adoção conjunta aos cônjuges 

ou aos companheiros, porque é restrição que a Constituição não faz. Emerge dos §§ 

5º e 6º do art. 227 da Constituição a abertura para a adoção, sem discriminação, como 

meio de integração familiar das crianças e adolescentes órfãos ou abandonados em 

abrigos. Como fundamentou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Ap. 

70013801592, 2006), ao decidir pela adoção de criança por casal homossexual, “é 

hora de abandonar de vez preconceitos e atitudes hipócritas desprovidas de base 

científica, adotando-se uma postura de firme defesa da absoluta prioridade que 

constitucionalmente é assegurada aos direitos das crianças e dos adolescentes (art. 227 

da Constituição Federal) ” 

[…] A tese da possibilidade jurídica da adoção por casal homossexual fortaleceu-se 

com orientação do STJ nesse sentido, em julgamento de 2010 (REsp 889.852). Duas 

crianças biológicas foram adotadas por uma das companheiras, mas foram criadas e 

educadas por ambas, partilhando a responsabilidade desde a adoção (logo após o 

nascimento das crianças). A outra companheira requereu, então, que fosse admitida 

também como adotante. Segundo o STJ “o que realmente importa é a qualidade do 

vínculo e do afeto presente no meio familiar que ligam as crianças e seus cuidadores”, 

além de se tratar de situação fática consolidada, de dupla maternidade, o que 

recomendaria a adoção, presente o melhor interesse das crianças (LOBO,2011, p.91). 

 

Dias (2010) apresenta julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul, por decisão unânime, reconheceu o direito à adoção a um casal formado de pessoas do 

mesmo sexo. Os filhos haviam sido adotados por uma das parceiras, vindo a outra a pleitear a 

adoção em juízo. Com certeza esta decisão selou de vez o reconhecimento de que a divergência 

de sexo é indiferente para a configuração de uma família. 

 

ADOÇÃO. CASAL FORMADO POR DUAS PESSOAS DE MESMO SEXO. 

POSSIBILIDADE. Reconhecida como entidade familiar, merecedora da proteção 

estatal, a união formada por pessoas do mesmo sexo, com características de duração, 

publicidade, continuidade e intenção de constituir família, decorrência inafastável é a 

possibilidade de que seus componentes possam adotar. Os estudos especializados não 

apontam qualquer inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais 

homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e do afeto que permeia o meio 

familiar em que serão inseridas e que as liga aos seus cuidadores. É hora de abandonar 

de vez preconceitos e atitudes hipócritas desprovidas de base científica, adotando-se 

uma postura de firme defesa da absoluta prioridade que constitucionalmente é 

assegurada aos direitos das crianças e dos adolescentes (art. 227 da Constituição 

Federal). Caso em que o laudo especializado comprova o saudável vínculo existente 

entre as crianças e as adotantes. Negaram provimento. Unânime." (TJRS, 7ª C.Cív., 

AC 70013801592, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 05.05.06)51. 

 

 

O casamento somente podia se constituir entre um homem e uma mulher (CF, art. 226, 

§5°, e CC, arts. 1.514 e 1.517) em relação monogâmica mútua e comunhão plena de vida (art. 

1.511). Essa restrição ao casamento homossexual mudou após o julgamento do Supremo 

                                                           
51 DIAS, Maria Berenice. “FAMILIA HOMOAFETIVA” 2010.Disponivel em  

<http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_647)28__familia_homoafetiva.pdf>. Acesso em: 23 mar. 

2017. 
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Tribunal Federal da ADPF 132 e da ADI 4.277, em maio de 2011, ao reconhecer se tratar a 

união homoafetiva de uma entidade familiar, merecedora da proteção do regime jurídico da 

união estável. Tão pronto assim decidido pelo STF, surgiram questionamentos óbvios, pois se 

era possível equiparar a relação homossexual à união estável do artigo 1.723 do Código Civil, 

se mostrava evidente que os casais homoafetivos poderiam converter a união estável em 

casamento, nos termos do artigo 1.726 do mesmo diploma. E se era possível converter a união 

estável homoafetiva em matrimônio civil, também era absolutamente lícito reconhecer que os 

dispositivos reguladores do matrimônio civil não teriam como vedar o casamento civil de casais 

homoafetivos e nessa direção decidiu a Quarta Turma do STJ por meio do REsp. n. 1.183.378-

RS, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, ao concluir que "os arts. 1.514, 1.521, 1.523, 

1.535 e 1.565, todos do Código Civil de 2002, não vedam expressamente o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo, e não há como se enxergar uma vedação implícita ao casamento 

homoafetivo sem afronta a caros princípios constitucionais, como o da igualdade, o da não 

discriminação, o da dignidade da pessoa humana e os do pluralismo e livre planejamento 

familiar"(MADALENO,2013, p.109). 

Todavia, ainda é forte na jurisprudência dos tribunais o entendimento de que nem as 

normas constitucionais nem as infraconstitucionais, incluindo o Código Civil, tutelam a união 

homossexual como entidade familiar. Os tribunais demonstram maior receptividade para 

atribuição de efeitos às uniões homossexuais, no plano do direito das obrigações, como 

“sociedade de fato”, relativamente às matérias patrimoniais, para o que a competência de 

julgamento é da Vara Cível comum e não da Vara de Família (LOBO, 2011, p.92). 

Além da invocação das normas da Constituição que tutelam especificamente as relações 

familiares, preferidas nesta exposição, a doutrina tem encontrado fundamento para as uniões 

homossexuais no âmbito dos direitos fundamentais, sediados no art. 5º, notadamente os que 

garantem a liberdade, a igualdade sem distinção de qualquer natureza, a inviolabilidade da 

intimidade e da vida privada. Tais normas assegurariam “a base jurídica para a construção do 

direito à orientação sexual como direito personalíssimo, atributo inerente à pessoa humana”, 

dissolvendo-se a “névoa de hipocrisia” que encobre a negação desses efeitos jurídicos (ibid, 

p.95, apud FACHIN,1997).  

Qualquer discriminação baseada na orientação sexual do indivíduo configura claro 

desrespeito à dignidade humana, princípio maior consagrado pela Constituição Federal. 

Infundados preconceitos não podem legitimar restrições a direitos, o que fortalece estigmas 

sociais e acaba por causar sentimento de rejeição e sofrimentos. Preconceitos de ordem moral 

não podem levar à omissão do Estado. Nem a ausência de leis nem o conservadorismo do 
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Judiciário servem de justificativa para negar direitos aos relacionamentos afetivos que não têm 

a diferença de sexo como pressuposto. É absolutamente discriminatório afastar a possibilidade 

de reconhecimento das uniões estáveis homossexuais. São relacionamentos que surgem de um 

vínculo afetivo, geram o enlaçamento de vidas com desdobramentos de caráter pessoal e 

patrimonial, estando a reclamar um regramento legal. Não se pode falar em homossexualidade 

sem pensar em afeto. Enquanto a lei não acompanha a evolução da sociedade, a mudança de 

mentalidade, a evolução do conceito de moralidade, ninguém tem o direito de fechar os olhos, 

assumindo postura preconceituosa ou discriminatória, para não enxergar essa nova realidade 

(DIAS,2015, p.271 et seq.) 

Os aplicadores do Direito não podem ser fonte de grandes injustiças. Descabe confundir 

questões jurídicas com questões morais e religiosas. É necessário mudar valores, abrir espaços 

para novas discussões, revolver princípios, dogmas e preconceitos (DIAS,2010).  

Nem a Constituição nem a lei, ao tratarem do casamento, fazem qualquer referência ao 

sexo dos nubentes. Portanto, não há qualquer impedimento, quer constitucional, quer legal, para 

o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Também, entre os impedimentos para o casamento, 

não se encontra a diversidade de sexo do par. O que obstaculizava a realização do casamento 

era somente o preconceito (DIAS, 2015, p.153). 

 

7.2.2. FAMÍLIA COMPOSTA, PLURIPARENTAL OU MOSAICO, RECONSTITUÍDA 

 

Conforme Dias (2015, p.141) definir as famílias constituídas depois do desfazimento de 

relações afetivas, é não é simples, já que a cada dia surgem novas expressões tentando defini-

las: reconstruídas, recompostas e até a bela expressão famílias ensambladas, composta, mosaico 

e binuclear.  

A partir do casamento podem surgir e é comum que surjam diferentes ciclos familiares 

experimentados depois da separação, ficando a prole com a mulher em uma nova conformação 

familiar, dessa feita uma entidade monoparental. Seguindo sua trajetória de vida e, sobrevindo 

ou não o divórcio, ela se casa novamente ou estabelece uma união estável e passa a constituir 

uma nova família, que não tem identificação na codificação civil, e passou a ser chamada de 

família reconstituída, mosaica ou pluriparental (MADALENO,2013, p.11). 

Lobo (2011, p.95) define essas famílias como “entendidas as que se constituem entre 

um cônjuge ou companheiro e os filhos do outro, vindos de relacionamento anterior”. 
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 De acordo com Dias (2015, .141, apud GROSSMAN E ALCORTA,2000) conceituam 

como “estrutura familiar originada no matrimônio ou união de fato de um casal, no qual um ou 

ambos de seus integrantes têm filhos provenientes de um casamento ou relação prévia”.  

Procede citando que “ São famílias caracterizadas pela multiplicidade de vínculos, ambiguidade 

das funções dos novos casais e forte grau de interdependência. A administração de interesses 

visando equilíbrio assume relevo indispensável à estabilidade das famílias”. 

Muitas das famílias refeitas evitam a coabitação contínua e estável para impedir os 

conflitos e desinteligências entre o novo companheiro e os filhos da primeira relação, ou mesmo 

entre os filhos de ambos os parceiros que reconstruíram suas vidas afetivas depois da separação 

de uma família anterior. Mesmo assim, nessas relações existem vários intercâmbios e atividades 

comuns, inclusive formas de apoio econômico e financeiro, porém, sem o difícil compromisso 

de uma convivência cotidiana (MADALENO,2013, p.11, apud GROSMAN e ALCORTA, 

2000). 

Com a disseminação dos divórcios e até mesmo das dissoluções das inúmeras uniões 

estáveis vão surgindo as figuras dos padrastos e das madrastas, dos enteados e das enteadas, e 

que ocupam os papéis domésticos dos pais e mães, dos filhos e das filhas e dos meio-irmãos 

que são afastados de uma convivência familiar e que passam a integrar uma nova relação 

familiar proveniente dos vínculos que se formam entre um dos membros do casal e os filhos do 

outro (MADALENO,2013, p.12). 

De um lado há os problemas decorrentes da convivência familiar e de outro a 

superposição de papéis parentais — o do outro pai ou da outra mãe e o do padrasto ou madrasta 

sobre a mesma criança ou adolescente. A criança passa a conviver com o novo marido ou 

companheiro da mãe — ou nova mulher ou companheira do pai —, que exerce as funções 

cotidianas típicas do pai ou da mãe que se separou para viver só ou constituir nova família 

recomposta. Essa convivência envolve, às vezes, relações transversais entre filhos oriundos dos 

relacionamentos anteriores de cada pai e os comuns, dentro do mesmo ambiente familiar, o que 

provoca incertezas acerca dos possíveis direitos e deveres emergentes, pois é inevitável que o 

padrasto ou a madrasta assuma de fato as funções inerentes da paternidade ou maternidade 

(LOBO,2011, p. 95). 

Dias (2015. p.141) demostra que “ A multiplicidade de vínculos, a ambiguidade dos 

compromissos e a interdependência desta nova estrutura familiar, no entanto, não dispõe 

qualquer previsão legal, que imponha deveres ou assegure direitos. Sequer existem nomes que 

identifiquem este caleidoscópio familiar”.  
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Seguindo a mesma linha de pensamento Lobo (2011, p.95) mostra que “O direito de 

família foi construído em torno do paradigma do primeiro casamento. Daí o vazio legal em 

torno das famílias recompostas”. 

Devido a isso, tem-se provocado iniciativas legislativas, da qual é possível extrair do 

sistema jurídico brasileiro, forte nos princípios constitucionais, uma tutela jurídica autônoma 

das famílias recompostas, como entidades familiares próprias. A relação entre padrasto ou 

madrasta e enteado configura vínculo de parentalidade singular, permitindo-se àqueles 

contribuir para o exercício do poder familiar do cônjuge ou companheiro sobre o filho/enteado, 

uma vez que a direção da família é conjunta dos cônjuges ou companheiros, em face das 

crianças e adolescentes que a integram (ibid). 

Do ponto de vista, Madaleno (2013, p.12) explica que o 

 

O Direito de Família e o vigente Código Civil não se prepararam para regulamentar 

os diversos efeitos decorrentes das famílias reconstituídas. O legislador brasileiro 

ainda não se apercebeu que existe uma diferença fundamental entre a titularidade e o 

exercício da responsabilidade parental, cujos conceitos por serem distintos, mas de 

igual relevância, enuviam a compreensão de que pode existir mais de uma pessoa no 

exercício da responsabilidade parenta!, como sucede com relação ao padrasto ou à 

madrasta que têm um dever de zelar pelo hígido desenvolvimento da formação moral 

e psíquica do enteado que está sob sua vigilância direta, e essa é uma realidade que 

não pode ser ignorada pelo legislador nacional e, embora tenha dado tímidos passos 

com a edição da Lei n. 11.924/2009, mais nada foi recepcionado pela legislação 

brasileira no campo das relações jurídicas dos padrastos e das madrastas provenientes 

de famílias reconstituídas, cujos vínculos de socioafetividade que se estabelecem com 

a convivência estável e duradoura reclamam maior atenção do legislador no tocante 

aos seus efeitos jurídicos. 

 

 

Portanto, embora o § 1° do artigo 1.595 do Código Civil reconheça a existência jurídica 

do parentesco entre madrastas e padrastos, enteados e enteadas e estenda os vínculos de 

afinidade aos irmãos do cônjuge ou companheiro, com exceção da Lei n. 11.924, de 17 de abril 

de 2009, qualquer outro dispositivo legal cria, reconhece ou estabelece qualquer relação de 

direitos e de deveres entre os parentes por afinidade (ibid). 

No entanto, segundo Dias (2015, p.141) “nestas novas famílias, a tendência é considerar, 

ainda, como monoparental o vínculo do genitor com o seu filho, até porque o novo casamento 

dos pais não importa em restrições aos direitos e deveres com relação aos filhos (CC 1.579 

parágrafo único) ”. 

Ampliando o reconhecimento jurídico da família recomposta, a Lei n. 11.924/ 2009 

passou a admitir que o enteado ou a enteada, havendo motivo razoável, poderá requerer ao juiz 

de registros públicos que, no registro de nascimento, seja averbado o sobrenome de seu padrasto 

ou madrasta, desde que haja expressa concordância deste, que se acrescentará ao sobrenome 
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existente. A averbação não significa substituição ou supressão do sobrenome anterior, mas 

acréscimo, de modo a não ensejar dúvida sobre a antiga identidade da pessoa, para fins de 

eventuais responsabilidades. O STJ (REsp 1106637) reconheceu a legitimidade de padrasto 

para pedir a destituição do poder familiar, em face do pai biológico, como medida preparatória 

para a adoção da criança, quando comprovada qualquer das causas de perda do poder familiar 

(LOBO,2011, p.96). 

Admite a lei a possibilidade da adoção pelo companheiro do cônjuge do genitor, que 

recebe o nome de adoção unilateral (ECA 41 § l. º). Pelo que diz a lei, seria indispensável a 

concordância do pai registrai, o que, praticamente, inviabilizaria esta possibilidade. Começou 

a jurisprudência a atribuir encargos ao - na ausência de melhor nome - padrasto. Sob o nome de 

paternidade alimentar é reconhecido ao filho do cônjuge ou companheiro direito a alimentos, 

comprovada a existência de vínculo afetivo entre ambos, e que tenha ele assegurado sua 

mantença durante o período em que conviveu com o seu genitor. Em nome do princípio da 

solidariedade é reconhecido também o direito de convivência (DIAS,2015, p.141, grifo do 

autor). 

Frequentemente, as famílias reconstituídas têm sido consideradas como frágeis ou 

instáveis, com dificuldades sociais, emocionais e econômicas. Esta percepção negativa sobre o 

recasamento se evidencia através da escassez de vocábulos adequados para novas situações 

surgidas e para as quais temos que buscar novos significados. Entretanto. devemos ter presente 

que, mesmo com os impasses que esta família enfrenta, nem sempre ela será conflituada ou 

com tendências a se dissolver (HINTZ,2001,p.16). 

 

7.2.3. PARALELAS OU SIMULTÂNEAS  

 

A determinação legal que impõe o dever de fidelidade no casamento, e o dever de 

lealdade na união estável, não consegue sobrepor-se a uma realidade histórica, fruto de uma 

sociedade patriarcal e muito machista. Mesmo sendo casados ou tendo uma companheira, 

homens partem em busca de novas emoções sem abrir mão dos vínculos familiares que já 

possuem. Dispõem de habilidade para se desdobrar em dois relacionamentos simultâneos: 

dividem-se entre duas casas, mantêm duas mulheres e têm filhos com ambas. É o que se chama 

de famílias paralelas (DIAS,2014, p.137-138).  

Quer se trate de um casamento e uma união estável, quer duas ou até mais uniões 

estáveis. Todos os vínculos atendem aos requisitos legais de ostensividade, publicidade e 
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notoriedade. Inclusive, no mais das vezes, os filhos se conhecem e as mulheres sabem uma da 

existência da outra. No fim um arranjo que satisfaz a todos. A esposa tem um marido que ostenta 

socialmente. A companheira nada exige e se conforma em não compartilhar com o companheiro 

todos os momentos, mas o acolhe com afeto sempre que ele tem disponibilidade. Ainda que tal 

configure adultério - que nem mais crime é- os homens assim agem (ibid, p.138). 

 A citada autora, critica essa formação de familia, explicando que  

 

Fechar os olhos a esta realidade e não responsabilizar esta postura é ser conivente, é 

incentivar este tipo de comportamento. O homem pode ter quantas mulheres quiser 

porque a justiça não lhe impõe qualquer ônus. Livrá-lo de responsabilidades é punir 

quem, durante anos, acreditou em quem lhes prometeu amor exclusivo[…]A Justiça 

não pode ser conivente com esta postura. Não pode ser cega, fazer de conta que não 

vê. Não impor quaisquer ônus não vai fazer os homens deixarem de assim se 

comportar. É preciso impor os deveres inerentes à entidade familiar a quem assume 

um relacionamento afetivo, independente de manter outra união (ibid) 

 
 

7.2.4. FAMILIA PARENTAL OU ANAPARENTAL 

 

Mesmo que a Constituição tenha alargado o conceito de família, ainda assim não 

enumerou todas as conformações familiares que existem. A diferença de gerações não pode 

servir de parâmetro para o reconhecimento de uma estrutura familiar. Não é a verticalidade 

dos vínculos parentais em dois planos que autoriza reconhecer a presença de uma família 

merecedora da proteção jurídica. No entanto, olvidou-se o legislador de regular essas entidades 

familiares (DIAS,2015, p.140, grifo do autor).  

Ao lado da família nuclear construída dos laços sanguíneos dos pais e sua prole está a 

família ampliada, como uma realidade social que une parentes, consanguíneos ou não, estando 

presente o elemento afetivo e ausentes relações sexuais (MADALENO,2013, p.10, apud 

ROCHA,2009). 

Procede afirmando que o “ propósito desse núcleo familiar denominado anaparental não 

tem nenhuma conotação sexual como sucede na união estável e na família homossexual, mas 

estão juntas com o ânimo de constituir estável vinculação familiar”. 

Ainda que inexista qualquer conotação de ordem sexual, a convivência identifica 

comunhão de esforços, cabendo aplicar, por analogia, as disposições que tratam do casamento 

e da união estável. Cabe lembrar que essas estruturas de convívio em nada se diferenciam da 

entidade familiar de um dos pais com seus filhos e que também merece proteção constitucional 

(DIAS,2015, p.140). 
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“A convivência entre parentes ou entre pessoas, ainda que não parentes, dentro de uma 

estruturação com identidade de propósito, impõe o reconhecimento da existência de entidade 

familiar batizada com o nome de família parental ou anaparental” (DIAS,2015, p.140, apud 

BARROS,2002). 

Madaleno (2013, p.10, apud ALMEIDA E JÚNIOR,2010) exemplifica uma forma de 

“não existir família anaparental onde ausente a pretensão de permanência, por maior que sejam 

os vínculos de afetividade do grupo, como, por exemplo, em uma república de estudantes 

universitários, cujos vínculos não foram construídos com a intenção de formar uma família e 

certamente serão desfeitos com o término do curso”. 

 “A convivência sob o mesmo teto, durante longos anos, por exemplo, de duas irmãs 

que conjugam esforços para a formação do acervo patrimonial, constitui uma entidade familiar” 

(DIAS,2015, p.140).  

Na hipótese de falecimento de uma delas, descabe dividir os bens igualitariamente entre 

todos os irmãos, como herdeiros colaterais, em nome da ordem de vocação hereditária. Também 

reconhecer mera sociedade de fato e invocar a Súmula 38052 do Supremo Tribunal Federal, 

para conceder somente a metade dos bens à sobrevivente, gera flagrante injustiça para com 

quem auxiliou a amealhar dito patrimônio. A solução que se aproxima de um resultado justo é 

conceder à irmã, com quem a falecida convivia, a integralidade elo patrimônio, pois ela, em 

razão da parceria ele vidas, antecede aos demais irmãos na ordem de vocação hereditária (ibid). 

Contudo, essa entidade familiar anaparental tem direito à impenhorabilidade da sua 

moradia como bem de família, não por se tratar de uma entidade familiar, mas porque toda e 

qualquer moradia que sirva de residência exclusiva a uma ou mais pessoas é protegida contra a 

penhora por dívidas, excetuadas as ressalvas da Lei n. 8.009/1990 (MADALENO,2013, p.11). 

 

7.2.5. FAMÍLIA INFORMAL  

 

A lei emprestava juridicidade apenas à família constituída pelo casamento, vedando 

quaisquer direitos às relações nominadas de adulterinas ou concubinárias. Apenas a família 

legítima existia juridicamente. A filiação estava condicionada ao estado civil dos pais, só 

merecendo reconhecimento a prole nascida dentro do casamento. Os filhos havidos de relações 

extramatrimoniais eram alvo de enorme gama de denominações de conteúdo pejorativo e 

                                                           
52 Súmula 380: Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução 

judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2482>.  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2482
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discriminatório. Assim, filhos ilegítimos, naturais, espúrios, bastardos, nenhum direito 

possuíam, sendo condenados à invisibilidade. Não podiam sequer pleitear reconhecimento 

enquanto o genitor fosse casado. O legislador, além de não regular as relações 

extramatrimoniais, com veemência negava consequências jurídicas a vínculos afetivos fora do 

casamento, alijando qualquer direito à concubina. Tal ojeriza, entretanto, não coibiu os egressos 

de casamentos desfeitos ele constituírem novas famílias, mesmo sem respaldo legal. Quando 

do rompimento dessas uniões, seus partícipes começaram a bater às portas do judiciário. Viram-

se os juízes forçados a criar alternativas para evitar flagrantes injustiças, tendo sido cunhada a 

expressão companheira, como forma de contornar as proibições para o reconhecimento dos 

direitos banidos pela lei à concubina. Porém, tal era a rejeição à ideia de ver essas uniões como 

família que a jurisprudência, quando ausente patrimônio a ser partilhado, as identificava como 

relação de trabalho, concedendo à mulher indenização por serviços domésticos prestados. No 

máximo, em face da aparência de um negócio, aplicava-se, por analogia, o direito comercial, e 

as uniões eram consideradas sociedades de fato. Ditos subterfúgios eram utilizados para 

justificar a partição patrimonial e evitar o enriquecimento injustificado do homem. Mas nada 

mais se cogitava conceder à mulher, nem alimentos, nem direitos sucessórios. Essas estruturas 

familiares, ainda que rejeitadas pela lei, acabaram aceitas pela sociedade, fazendo com que a 

Constituição as albergasse no conceito ele entidade familiar. Chamou-as de união estável, 

mediante a recomendação ele promover sua conversão em casamento. A legislação 

infraconstitucional que veio regular essa nova espécie de família acabou praticamente copiando 

o modelo oficial do casamento. O Código Civil impõe requisitos para o reconhecimento da 

união estável, gera deveres e cria direitos aos conviventes. Assegura alimentos, estabelece o 

regime de bens e garante ao sobrevivente direitos sucessórios. Aqui também pouco resta à 

vontade do par, sendo possível afirmar que a união estável transformou-se em um casamento 

por usucapião, ou seja, o decurso do tempo confere o estado de casado. A exaustiva 

regulamentação da união estável gera um dirigismo não querido pelos conviventes, uma vez 

que optaram por não casar. Eles escolheram seu próprio caminho e não desejam qualquer 

interferência. Como são relações de caráter privado, cabe questionar a legitimidade de sua 

publicização coacta (DIAS,2015, p. 136 et seq.). 
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7.2.6. FAMILIA NATURAL, EXTENSA OU AMPLIADA53 

 

O conceito de família natural é trazido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente54. 

A expressão família natural está ligada à ideia de família biológica, na sua expressão 

nuclear. Nem a Constituição Federal (art. 227), ao garantir o direito à convivência familiar, e 

nem o ECA (art. 19), ao assegurar a criança e adolescente o direito de ser criado e educado no 

seio de sua família, estão se referindo à família biológica (DIAS, p.142 et seq. grifo do autor). 

Ainda assim há uma verdadeira sacralização da família biológica, quando a nuclear é 

chamada de família extensa ou ampliada (ECA 25 parágrafos único: aquela que se estende para 

além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os 

quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade). Parece 

que ninguém percebe que este conceito dispõe de um pressuposto além do elo consanguíneo.  

A lei exige que já exista um vínculo de convivência, afinidade e afetividade para se 

reconhecer algum parente como família extensa. No entanto, não é o que ajustiça faz. Quando 

a mãe não quer ou não pode ficar com o filho, sai à caça de algum parente. Ora, quando se trata 

de recém-nascido, nem existe este tipo de vinculação, que é pressuposto para reconhecer a 

família como extensa. Depois de esgotados todos estes esforços é que começa o processo de 

destituição do poder familiar, que pode durar anos. Enquanto isso a criança permanece abrigada, 

perde a primeira e melhor infância e, às vezes, lá fica tanto tempo que nem tem mais chance de 

ser adotada. Manifestando a mãe o desejo de abrir mão da maternidade, imediatamente deve 

ser encaminhado à adoção, disponibilizando-se foto e vídeo da criança na rede nacional dos 

candidatos cadastrados à adoção. O mesmo deve ocorrer quando são denunciados maus tratos 

ou abandono de crianças ou adolescentes. Ouvidos os pais, em sede liminar, o juiz os 

disponibiliza à adoção. 

Questionamentos surgem sobre se a família extensa é uma espécie do gênero família 

natural; uma espécie do gênero família substituta; ou um novo gênero de família. A tendência 

da doutrina é reconhecer que se trata de uma espécie de família substituta, até porque, sob uma 

perspectiva prática, os parentes próximos precisam regularizar a situação por meio da guarda, 

tutela ou mesmo adoção (DIAS, 2015, p.142, apud KREUZ,2012). 

                                                           
53 A contrução desse subcapítulo foi baseado na obra de DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 

10. ecl. rev., atual. e ampl. -- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.142 et seq. 

54 Artigo 25 “Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 

descendentes”.  
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De qualquer modo, o legislador ampliou o conceito constitucional de convivência 

familiar, dando preferência à família extensa sobre a família substituta ou qualquer outra forma 

de inserção de crianças e adolescentes. A dificuldade é encontrar esses núcleos familiares e as 

inúmeras tentativas que são feitas para que assumam a condições de guardiões. Tais diligências 

se estendem no tempo e, enquanto isso, crianças e adolescentes permanecem 

institucionalizados, perdendo, muitas vezes, a chance de serem adotados. Ao depois, sempre 

serão estigmatizados. O passado sempre estará presente em suas vidas, pois não passam a 

desfrutar de condição de filhos. Certamente esta solução não atende ao comando constitucional 

que determina que lhes seja garantida proteção integral, com absoluta prioridade. E viver na 

casa dos avós ou de tios não é assegurar convivência familiar, pois a solução não é nem 

definitiva nem segura, como, por exemplo, a adoção. 

 

7.2.7. FAMÍLIA SUBSTITUTA  

 

 Viana (2011, p. 518) define “A família substituta é uma espécie de família que consiste 

em substituir em caráter temporário ou permanente a família natural da criança, adolescente e 

até mesmo de adultos (adoção de maiores) ”. 

A colocação de crianças e adolescentes em famílias substitutas tem caráter excepcional, 

isto é, conforme o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), toda 

criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família, seja ela 

biológica ou substituta. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente não define o que seja família substituta (ECA 

28), mas a tendência é assim definir as famílias que estão cadastradas à adoção. São 

convocadas segundo o perfil que elegeram. Recebem a criança ou o adolescente mediante 

guarda, firmando o devido compromisso (ECA 32). Lá permanecem até se esgotarem as 

possibilidades de serem reinseridos na família natural ou aceitos pela família extensa. Só depois 

de frustradas essas iniciativas é que tem início o exasperante processo de destituição do poder 

familiar até a inclusão no cadastro à adoção. Um longo caminho a percorrer até serem adotados. 

Só então terão direito a um nome, a ter a certeza de ter um lar, um pai e uma mãe. Em face da 

precariedade do vínculo que se estabelece, tudo é insegurança. Todos passam a conviver com 

o fantasma da possibilidade da separação. Outra tentativa absolutamente desastrosa é o 

Programa Família Acolhedora-  nada mais do que a colocação de crianças e adolescentes em 

famílias que, mediante remuneração, as acolhem em caráter precário e temporário. Como tais 

famílias não podem adotá-las, ainda que se estabeleça um vínculo de filiação socioafetiva, tal 
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se mostra como mais uma experiência dolorosa a quem já amargou tantas perdas. (DIAS,2015, 

p.143 grifo do autor). 

 

 

7.2.8.  FAMÍLIA EUDEMONISTA55 

 

Diante da absorção do afeto pelo Direito de Família como o elemento essencial que dá 

a matéria das relações familiares, surgiu uma nova espécie de família constitucionalizada, é 

conceituada como “eudemonista”. 

“O modelo de familia que emerge atualmente, cada vez com força maior, é o modelo 

eudemonista, ou seja, aquele pelo qual cada um busca na própria familia, ou por meio dela, sua 

própria realização, seu próprio bem estar” (GROENINGA,2011, p.37, apud 

HIRONAKA,2000). 

Na concepção de Viana (2011, p.524, apud ANDRADE,2008) 

 

Eudemonista é considerada a família decorrente da convivência entre pessoas por 

laços afetivos e solidariedade mútua, como é o caso de amigos que vivem juntos no 

mesmo lar, rateando despesas, compartilhando alegrias e tristezas, como se irmãos 

fossem, razão para quais os juristas entendem por bem considerá-los como formadores 

de mais de um núcleo familiar. 

 

 

Dias (2015, p.144) enfatiza que o que predomina para o sujeito,é a busca da sua 

felicidade como o único modo de definição da familia, assim cita que, 

 

A busca da felicidade, a supremacia do amor, a vitória da solidariedade ensejam o 

reconhecimento do afeto como único modo eficaz de definição da família e de 

preservação da vida. São as relações afetivas o elemento constitutivo dos vínculos 

interpessoais. A possibilidade de buscar formas de realização pessoal e gratificação 

profissional é a maneira de as pessoas se converterem em seres socialmente úteis. 

 

 

“Não é mais o indivíduo que existe para a família e para o casamento, mas a família e o 

casamento existem para o seu desenvolvimento pessoal, em busca de sua aspiração à felicidade” 

(HIRONAKA,2013, p.201 apud FACHIN,1999). 

Logo, a família atual está vinculada ao elemento que explica sua função, a afetividade. 

O princípio da afetividade compreende, sobretudo, a evolução do direito tornando-o aplicável 

                                                           
55 Etimologia (origem da palavra eudemonismo): eudemon(o) + ismo. Ética. Doutrina que acredita ser a busca da 

felicidade (na vida) a principal causa dos valores morais, considerando positivos os atos que levam o indivíduo à 

felicidade.Ciência (doutrina) que, se baseando na procura pela felicidade ou por uma vida feliz, leva em 

consideração tanto o aspecto particular quanto o global e caracteriza como benéficas todas as circunstâncias ou 

ações que encaminham o indivíduo à felicidade.Sistema de moral que tem por fim a felicidade do homem: o 

epicurismo e o estoicismo são eudemonismos. Disponivel em:< https://www.dicio.com.br/eudemonismo/>.  

https://www.dicio.com.br/eudemonismo/
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a todas as formas de manifestação da família, tendo como premissa uma nova cultura jurídica 

que possa permitir a proteção e o reconhecimento estatal de todas as entidades familiares, 

centrando-se no afeto como sua maior preocupação (VIANA,2011, p.512). 

“O Direito de Familia não mais se restringe aos valores destacados de ser e ter, porque, 

ao menos entre nós, desde o advento da Carta Política de 1988 prevalece a busca e o direito 

pela conquista da felicidade a partir da afetividade” (MADALENO,2013, p.27). 

A Constituição Federal de 1988 trouxe proteção à família eudemonista por meio de seus 

princípios afirmadores da dignidade da pessoa humana como fundamento maior. O art. 226 da 

Carta Magna e seus parágrafos, adotam a concepção eudemonista de família ao prever como 

entidade familiar não só o matrimônio, mas também a união estável e a família monoparental 

(VIANA,2011, p.524).  

Dias (2015, p. 144) afirma que 

 

No momento em que o formato hierárquico da família cedeu à sua democratização em 

que as relações são muito mais de igualdade e de respeito mútuo, e o traço 

fundamental é a lealdade, não mais existentes razões morais, religiosas, políticas, 

físicas e naturais que justifiquem a excessiva e indevida ingerência do Estado na vida 

das pessoas. 

 

 

“A família é identificada pela comunhão de vida, de amor e de afeto no plano da 

igualdade, da liberdade, da solidariedade e da responsabilidade recíproca” (LOBO,2011, p.18).  

Desta forma, também a jurisprudência vem se posicionado diante da família 

Eudemonista:  

 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. INVESTIGANTE QUE JÁ POSSUI 

PATERNIDADE CONSTANTE EM SEU ASSENTO DE NASCIMENTO. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 362, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. MUDANÇA DE 

ENTENDIMENTO DO AUTOR DO VOTO VENCEDOR. Os dispositivos legais 

continuam vigorando em sua literalidade, mas a interpretação deles não pode 

continuar sendo indefinidamente a mesma. A regra que se extrai da mesma norma não 

necessariamente deve permanecer igual ao longo do tempo. Embora a norma continue 

a mesma, a sua fundamentação ética, arejada pelos valores dos tempos atuais, passa a 

ser outra, e, por isso, a regra que se extrai dessa norma é também outra. Ocorre que a 

família nos dias que correm é informada pelo valor do AFETO. É a família 

eudemonista, em que a realização plena de seus integrantes passa a ser a razão e a 

justificação de existência desse núcleo. Daí o prestígio do aspecto afetivo da 

paternidade, que prepondera sobre o vínculo biológico, o que explica que a filiação 

seja vista muito mais como um fenômeno social do que genético. E é justamente essa 

nova perspectiva dos vínculos familiares que confere outra fundamentação ética à 

norma do art. 362 do Código Civil de 1916 (1614 do novo Código), transformando-a 

em regra diversa, que objetiva agora proteger a preservação da posse do estado de 

filho, expressão da paternidade socioafetiva. Posicionamento revisto para entender 

que esse prazo se aplica também à impugnação motivada da paternidade, de tal modo 

que, decorridos quatro anos desde a maioridade, não é mais possível desconstituir o 

vínculo constante no registro, e, por consequência, inviável se torna investigar a 
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paternidade com relação a terceiro. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70005246897, SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR JOSÉ CARLOS 

TEIXEIRA GIORGIS, JULGADO EM 12/03/2003)56 . 

 

 

Portanto, pode-se compreender que os tribunais superiores entendem favoravelmente 

que na sociedade por meio do afeto estrutura-se entidade familiar, dando assim fundamento a 

família a busca pela felicidade dos seres humanos. 

  

                                                           
56 Disponivel em: < https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/492747/o-que-se-entende-por-familia-eudemonista >. 

https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/492747/o-que-se-entende-por-familia-eudemonista
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8. SERIA A MONOGAMIA UM PRINCÍPIO? 

 

Matéria um tanto polêmico, dada a existência de várias correntes sobre a mesma. Alguns 

a classificam como princípio constitucional, outros a consideram como um inconveniente 

intransponível ao reconhecimento das famílias simultâneas e há ainda aqueles que a definem 

como padrão moral de conduta.  

Neste tópico, procuramos discutir a superação da monogamia como princípio 

estruturante do estatuto jurídico da familia contemporânea bem como acerca das consequências 

da sua superação como dogma estruturante do Direito das Famílias e trazemos a lume algumas 

posições doutrinarias favoráveis e desfavoráveis da monogamia. 

O Princípio da Monogamia continua sendo o principal norteador para declarar a 

existência de uma entidade como Família. No entanto, diante da dinâmica que vem se visando 

à frente do mundo globalizado, não cabe declinar as formas de convivência resultantes de 

escolhas de coexistência livres.  

Em uma sociedade com tradição judaico-cristã, por muito tempo, foi considerado como 

Família apenas as uniões originadas pelo matrimônio, estabelecendo como regra o Princípio da 

Monogamia, esse que proíbe o matrimônio com mais de uma pessoa e determina que haja 

fidelidade recíproca do homem com a esposa e vice-versa (LIMA FILHO,2015)57. 

 De cunho religioso, a monogamia constituída pelo matrimônio foi considerada a forma 

legítima e sagrada de formar uma família aos olhos de Deus, inserida em uma comunidade 

cristã. A Bíblia, em inúmeras passagens, valoriza a monogamia como forma pura de relação 

familiar, como no Livro de Gênesis, em que Deus cria apenas uma mulher – Eva - para o homem 

Adão; No Deuteronômio, em que a Lei de Moisés ordena ao homem que não multiplique 

mulheres para si; no livro de Paulo aos Coríntios, quando enfatiza que cada um tenha a sua 

própria esposa, e cada uma, o seu próprio marido (PINHEIRO,2012)58. 

Lobo (2011, p.59) entende que 

 

 O tradicional princípio da monogamia […] perdeu a qualidade de princípio geral ou 

comum, em virtude do fim da exclusividade da família matrimonial […] Todavia, até 

mesmo em relação ao matrimônio, esse princípio tem sido atenuado pelos fatos da 

                                                           
57 LIMA FILHO, João Pereira. Princípio da monogamia e as uniões paralelas. Revista Jus Navigandi, ISSN 

1518-4862, Teresina, ano 20, n. 4380, 29 jun. 2015.  Não paginado. Disponível em:< 

https://jus.com.br/artigos/40272>. Acesso em:30març.2017. 

58 PINHEIRO, Raphael Fernando. A monogamia e seus reflexos no Direito de Família. Conteúdo Jurídico, 

Brasília-DF: 28 set. 2012.  . Não paginado. Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.39706&seo=1>. Acesso em:27abril2017. 
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vida, na medida em que o direito brasileiro tem admitido efeitos de família ao 

concubinato. 

 

 

Sob perspectiva diversa, considerando as disposições contidas na Constituição Federal, 

observa-se que não há em momento algum, alusão expressa a monogamia. 

Segundo a orientação de Lima filho (2015)  

 

O princípio na monogamia não se encontra implícito na Carta Magna, de forma que 

não haja seu sustenta dentre os vários princípios constitucionais que garantem a 

proteção do indivíduo. Mesmo assim, sua presença nas fontes do direito fez com que 

a monogamia fosse considerada como dogma a influenciar a tutela estatal sobra a 

família […]e não passa a ser um sistema de regras morais. 

 

 

 Pereira (2004, p.76) acredita que   

 

O princípio da monogamia, embora funcione também como um ponto-chave das 

conexões morais das relações amorosas e conjugais, não é simplesmente uma norma 

moral ou moralizante. Sua existência nos ordenamentos jurídicos que o adotam tem a 

função de um princípio jurídico ordenador. Ele é um princípio básico e organizador 

das relações jurídicas da família do mundo ocidental. Se fosse mera regra moral 

teríamos que admitir a imoralidade dos ordenamentos jurídicos do Oriente Médio, 

onde vários Estados não adotam a monogamia. 

 

 

Pelo exposto apresentado pelo conforme mencionado autor acima, levamos a acreditar 

que consideraria a monogamia como padrão moral, ele efetivamente a nomeia como princípio 

do ordenador das relações familiares. Expõem o seguinte, 

 

[…] constituem-se também como um interdito viabilizador da organização da família, 

e sua essência não é apenas de um regramento moral ou moralizante, mas de um 

interdito proibitório, sem o qual não é possível organização social e jurídica. A 

proibição poderia ser, por exemplo, um homem não ter mais de três mulheres ou uma 

mulher não ter mais de três homens. Qualquer que seja a proibição ela será apenas 

uma variação em torno do mesmo tema, ou seja, da necessidade de se barrar um 

excesso, fazer uma renúncia pulsional para que possa haver civilização. Portanto, não 

é apenas uma questão moral, mas de necessidade de alguma interdição, pois se não 

houver proibições não será possível a constituição do sujeito e, consequentemente, de 

relações sociais. Assim, um dos instrumentos de manutenção do regime monogâmico, 

a fidelidade, faz-se à custa de uma renúncia pulsional59 . 

 

 

 

 

 

                                                           
59 PEREIRA, Rodrigo da Cunha, 2004, p.79. Disponível 

em:<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/2272/Tese_Dr.%20Rodrigo%20da%20Cunha.pdf?sequen

ce=1>. Acesso em:25 fev.2017. 
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Portanto, o que se conclui na citação de Pereira (2004, p. 138) entende que  

 

O princípio da monogamia é tratado neste estudo como um dos sete princípios 

capitais, não por uma questão moral e muito menos de moralidade pública. Ele é 

apenas um princípio jurídico organizador, pois toda a organização jurídica da família 

brasileira e ocidental gira em torno dele. Sem este princípio não haveria amantes, no 

sentido clássico da palavra, ou seja, de relações paralelas proibidas. Ainda que os 

amantes possam ter uma função social de preservação dos casamentos/ uniões 

estáveis, eles serão apenas amantes, já que se contrapõem à ordem jurídica. A 

monogamia é apenas um dos interditos da ordem jurídica ocidental ao lado do 

interdito universal do incesto. Ela é uma Lei no sentido de que toda lei é portadora, 

isto é, traz consigo o não, a instituição do limite, expressão da finitude do humano. É 

este não que faz do ser humano um sujeito dialógico, pois todo dito do homem é de 

alguma forma negado pelo outro da interlocução. 

 

Em contrário, Silva (2012, p .7) entende que o discurso jurídico sobre a monogamia e a 

sua elevação ao status de princípio estruturante do direito de familia não devem ser 

compreendidos como puro fenômeno normativo. O sentido e o alcance da produção jurídica 

sobre o tema só podem ser apreendidos se tomadas em consideração a ambiência sociocultural 

e política, suporte do referido discurso, que por sua vez, no mercado de bens simbólicos, produz 

e reproduz uma determinada mentalidade. 

Pianovski (2005, p.3) começa por propor denominar a monogamia como endógena, 

“trata-se da monogamia configurada como uma única conjugalidade dentro de uma mesma 

comunidade familiar”. De acordo com o seu artigo “ Famílias Simultâneas e Monogamia” 

apresenta a monogamia como um padrão moral 

 

O “desvio” do padrão médio gera, é certo, perplexidades no ambiente social em que 

venha a se configurar, já que, como dado histórico sociológico dotado razoável 

estabilidade e internalização social, forja o que se pode denominar de “moral social 

média”, retroalimentando-se dessa mesma moral. O lugar do “não” à poligamia, seja 

endógena seja exógena, situa-se, hoje, nos padrões de conduta socialmente 

institucionalizados que geram juízos morais tendentes à reprodução desses padrões. 

Não cabe ao Estado, em efetivo desvio funcional, se apropriar desse lugar de 

interdição (ibid, p.4). 

 

Assim sendo, monogamia é uma caraterística histórico sociológico da familia, e não um 

princípio jurídico 

 

Nessa toada, tomar um princípio jurídico da monogamia como um “dever ser” 

imposto pelo Estado a todas as relações familiares é algo que entra em conflito com a 

liberdade que deve prevalecer naquela que é uma das searas da vida na qual os sujeitos 

travam algumas das mais relevantes relações no tocante à formação de sua 

subjetividade e desenvolvimento de sua personalidade (ibid. p.5). 

 

Maria Berenice Dias (2015, p.42) adota a posição sustentada por Pianovski., entende 

que a monogamia constitui apenas uma regra de orientação 
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 Não se trata de um princípio de direito estatal de família, mas sim de uma regra 

restrita à proibição de múltiplas relações matrimonializadas, constituídas sob a 

chancela do Estado. Ainda que a lei recrimine de diversas formas quem descumpre o 

dever de fidelidade, não há como considerar a monogamia como princípio 

constitucional, até porque a Constituição não a contempla. Ao contrário, tanto 

tolera a traição que não permite que os filhos se sujeitem a qualquer discriminação, 

mesmo quando se trata de prole nascida de relações adulterinas ou incestuosas. […] 

Por isso, a monogamia é considerada função ordenadora da família (grifo nosso). 

 

Prossegue afirmando de forma que  

 

[…] elevar a monogamia ao status de princípio constitucional leva a resultados 

desastrosos. Por exemplo, quando há simultaneidade de relações, simplesmente 

deixar de emprestar efeitos jurídicos a um - ou, pior, a ambos os relacionamentos -, 

sob o fundamento de que foi ferido o dogma da monogamia, acaba permitindo o 

enriquecimento ilícito exatamente do parceiro infiel. Resta ele com a totalidade do 

patrimônio e sem qualquer responsabilidade para com o outro. Essa solução, que ainda 

predomina na doutrina e é aceita pela jurisprudência, além de chegar a um resultado 

de absoluta afronta à ética, se afasta do dogma maior de respeito à dignidade da pessoa 

humana (ibid, p.43) (grifo do autor). 

 

A monogamia não é uma regra moral, estabelecendo regras indicativas que se não 

cumpridas resultam em repressão social pela desconformidade com o consenso coletivo. Mas 

sim um dogma imposto pelo ordenamento jurídico, não sendo uma sugestão dada ao indivíduo. 

Sua violação geraria ato ilícito, neste caso podendo ser tanto de natureza civil como penal, 

assim, Dias (2015, p.43) apresenta um rol com as principais consequências da não observância 

deste preceito 

 

Em atenção ao preceito monogâmico, o Estado considera crime a bigamia (CP235). 

Pessoas casadas são impedidas de casar (CC 1.521 VI) e a bigamia torna nulo o 

casamento (CC 1.548 II e 1.521 VI). É anulável a doação feita pelo adúltero a seu 

cúmplice (CC 550). A infidelidade servia de fundamento para a ação de separação, 

pois importava em grave violação dos deveres do casamento, tornando insuportável 

a vida em comum (CC 1.572), de modo a comprovar a impossibilidade de comunhão 

de vida (CC 1 .573 1). Com o fim da separação, tudo isso não mais existe, e o divórcio 

é um direito potestativo. Ainda se esforça o legislador em não emprestar efeitos 

jurídicos às relações não eventuais entre o homem e a mulher impedidos de casar, 

chamando-as de concubinato (CC 1.727) (grifo do autor). 

 

 

Na escolha entre o princípio da monogamia, em nome da moral, e justiça, Pereira (2004, 

p.88) fica com a segunda opção, conforme pode-se verificar na seguinte citação a seguir:  

 

Não há dúvida de que o concubinato (adulterino) fere o princípio da monogamia, bem 

como a lógica do ordenamento jurídico ocidental e em particular o brasileiro. O mais 

simples e elementar raciocínio nos faz concluir isto. Aliás, é somente por causa desse 

princípio que foi possível à doutrina e jurisprudência construírem um pensamento para 

o concubinato não-adulterino e traze-lo para o campo do Direito de Família. Até que 

isto ficasse definitivamente esclarecido (Lei 8.971/94), fomos obrigados a conviver 

com os ridículos pedidos de indenização por serviços prestados, que era uma fórmula 
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camuflada de se conceder alimentos, já que a união estável/concubinato não estava no 

elenco das fontes da obrigação alimentar e uma base principiológica para o Direito de 

Família não estava suficientemente assentada e forte como está hoje e a cada dia mais. 

Mas, se o fato de ferir este princípio significar fazer injustiça, devemos recorrer a um 

valor maior que é o da prevalência da ética sobre a moral para que possamos 

aproximar do ideal de justiça [...]. Ademais, se considerarmos a interferência da 

subjetividade na objetividade dos atos e fatos jurídicos, concluiremos que o 

imperativo ético passa a ser a consideração do sujeito na relação e não mais o objeto 

da relação. Isto significa colocar em prática o que disse antes, ou seja, que o Direito 

deve proteger a essência e não a forma, ainda que isto custe "arranhar" o princípio 

jurídico da monogamia.  
 

 

8.1.  A TESE DE ENGELS SOBE A MONOGAMIA60 

 

Segundo a teoria de Friedrich Engels, o estudo da história primitiva nos revela várias 

formas familiares que adota a monogamia como pilar estrutural.  

Inicia falando da familia patriarcal, o que caracteriza essa família, acima de tudo, não é 

a poligamia, e sim a "organização de certo número de indivíduos, livres e não livres, numa 

família submetida ao poder paterno de seu chefe”. A família patriarcal, o poder absoluto era 

predominância do homem, como chefe da família tinha autoridade e submissão da esposa e 

filhos, sendo permitido que este se relacionasse com outras mulheres. Portanto era consentida 

a poligamia, mas não a poliandria. Entretanto, para assegurar a fidelidade da mulher e, por 

conseguinte, a paternidade dos filhos, aquela é entregue, sem reservas, ao poder do homem.  

Expõem que “na realidade, a poligamia de um homem era, evidentemente, um produto 

da escravidão e limitava-se a alguns poucos casos excepcionais. Na família patriarcal semítica, 

o próprio patriarca e, no máximo, alguns de seus filhos vivem como polígamos, contentando-

se obrigatoriamente os demais com uma só mulher”. 

Apresenta casos que sucedem ainda hoje, a pratica da poligamia, que ocorre em todo o 

Oriente 

 

a poligamia é um privilégio dos ricos e dos poderosos, e as mulheres são recrutadas 

sobretudo na compra de escravas; a massa do povo é monógama. Uma exceção 

parecida é a da poliandria na Índia e no Tibete, nascida do matrimônio por grupos…. 

Entre os narres da índia, pelo menos, três, quatro ou mais homens têm uma mulher 

em comum; mas cada um deles pode ter, em conjunto com outros homens, uma 

segunda, uma terceira, uma quarta mulher, ou mais [...] por certo, o sistema de clubes 

                                                           
60 Este subcapítulo foi baseado na obra de ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade 

Privada e do Estado. Não paginado. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/hdh_engels_origem_propriedade_privada_estado.pdf>. Acesso 

em:07 març.2017. 



100 

 
conjugais nada tem a ver com a poliandria efetiva; [...] os homens vivem na poligamia, 

e as mulheres na poliandria.  

 

 

Engels explica que  

 

 o princípio da monogamia não aparece na história, portanto, absolutamente como 

uma reconciliação entre homem e a mulher e, menos ainda, como a forma mais 

elevada de matrimonio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravidão de um 

sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre sexos, ignorado, até então, 

na pré-história. 

 

 

 No seu entendimento, a familia monogâmica se funda no “predomínio do homem, tendo 

como finalidade expressa a procriação dos filhos cuja paternidade era indiscutível. E essa 

paternidade indiscutível era exigida, na medida em que os filhos, como herdeiros diretos, 

entrariam, algum dia, na posse dos bens de seu pai”.  

Autor enfatiza que  

 

A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a 

procriação dos filhos[...] o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história 

coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher, na 

monogamia; [...] e a primeira opressão de classes, com a opressão do sexo feminino 

pelo masculino. A monogamia foi um grande progresso histórico, mas, ao mesmo 

tempo, iniciou, juntamente com a escravidão e as riquezas privadas, aquele período, 

que dura até nossos dias, no qual cada progresso é simultaneamente um retrocesso 

relativo, e o bem-estar e o desenvolvimento de uns se verificam às custas da dor e da 

repressão de outros. 

 

 

O perfil da família monogâmica, constituiu o estágio de transição entre a família de 

direito materno (fruto do matrimônio por grupos) para a monogamia moderna, assim o homem 

abandona a posição poligâmica e passa ter exclusividade na coabitação com apenas uma 

mulher. Surge assim, a família monogâmica diferentemente da anterior, o matrimônio é muito 

mais sólido e não pode ser desfeito por vontade de qualquer das partes, exceto, que agora como 

regra, só o homem, pode rompê-los e repudiar sua mulher. Ao homem, igualmente, se concede 

o direito à infidelidade conjugal, porém, ele deve respeitar seu domicílio conjugal não trazendo 

a esta sua concubina. Embora a fidelidade seja exigida da mulher legitima, quando essa, par 

acaso, recorda as antigas práticas sexuais e intenta renová-las, é castigada mais rigorosamente 

do que em qualquer outra época anterior. Esse direito se exerce cada vez mais amplamente, à 

medida que se processa a evolução da sociedade. 
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A monogamia teve origem no povo mais culto e desenvolvido da antiguidade, sendo 

criada a pratica da monogamia, fazendo com que a relação matrimonial se vigorasse. Engels 

descreve:  

 

De modo algum foi fruto do amor sexual individual, com o qual nada tinha em 

comum, já que os casamentos, antes como agora, permaneceram casamentos de 

conveniência. Foi a primeira forma de família que não se baseava em condições 

naturais, mas econômicas, e concretamente no triunfo da propriedade privada sobre a 

propriedade comum primitiva, originada espontaneamente. 

 

 

É possível extrair da obra de Engels, que o triunfo da monogamia, no entanto não 

prevaleceu absolutamente na sociedade, devido a antiga liberdade de relações sexuais. Desse 

modo surge o chamado heterismo entende-se  

 

por relações extraconjugais- existentes junto com a monogamia - dos homens com 

mulheres não casadas, relações que, como se sabe, florescem sob as mais variadas 

formas durante toda a época da civilização e se transformam, cada vez mais, em aberta 

prostituição. [...] O heterismo é uma instituição social como outra qualquer, e mantém 

a antiga liberdade sexual... em proveito dos homens. 

 

 

Embora seja, de fato, não apenas tolerado, mas praticado livremente sobretudo pelas 

classes dominantes, ele é condenado em palavras. E essa reprovação, na realidade, nunca se 

dirige contra os homens que o praticam e sim, somente, contra as mulheres, que são desprezadas 

e repudiadas, para que se proclame uma vez mais, como lei fundamental da sociedade, a 

supremacia absoluta do homem sobre o sexo feminino. 

Em um momento adiante, a nova família monogâmica que se deu da mistura dos povos, 

limitou a supremacia do homem de forma mais suave e deu as mulheres uma posição muito 

mais considerada e livre. Graças a isso foi possível, a partir da monogamia, o maior progresso 

moral, que é designado seguindo Engels: “o amor sexual individual moderno, anteriormente 

desconhecido no mundo”. 

A partir do progresso da monogamia, foi possível uma aproximação da plena igualdade 

de direitos entre ambos os sexos, o autor destaca que 

 

se se reconhece o fato de que a família tenha atravessado sucessivamente quatro 

formas e se encontra atualmente na quinta forma, coloca-se a questão de saber se esta 

forma pode ser duradoura no futuro. A única coisa que se pode responder é que a 

família deve progredir na medida em que progrida a sociedade, que deve modificar-

se na medida em que a sociedade se modifique; como sucedeu até agora. A família é 

produto do sistema social e refletirá o estado de cultura desse sistema. Tendo a família 

monogâmica melhorado a partir dos começos da civilização e, de uma maneira muito 

notável, nos tempos modernos, é lícito pelo menos supor que seja capaz de continuar 

seu aperfeiçoamento até que chegue à igualdade entre os dois sexos. Se, num futuro 
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remoto, a família monogâmica não mais atender às exigências sociais, é impossível 

predizer a natureza da família que a suceder. 

 

 

8.2. QUESTÃO DA FIDELIDADE 

 

As concepções de lealdade e fidelidade, também são recorrentes no debate amplamente 

relacionadas com a monogamia. A fidelidade encontra expressão como dever dos cônjuges no 

artigo 1.566, inciso I, do Código Civil61. O artigo 1.724 do mesmo ordenamento, institui a 

lealdade como dever entre os companheiros62. 

Interessa notar que o art. 1.724, regulador dos deveres dos companheiros, utiliza o 

conceito mais amplo de “lealdade”, o qual, inequivocamente, compreende o compromisso de 

fidelidade sexual e afetiva durante toda a união (GAGLIANO, PAMPLONA FILHO, 2011, 

p.439;440). 

O primeiro dever posto no art.1566 do código civil é o de fidelidade recíproca, que 

representa a natural expressão da monogamia, entretanto, mesmo imposta pela lei como 

requisito obrigacional, não pode ser exigido em juízo, já que fidelidade é exigida mais para a 

mulher do que para o homem, da qual é permitido desfrutar de relações extraconjugais. Em 

relação isso, Dias (2015, p.42) expõem 

 

A monogamia - que é monogamia só para a mulher - não foi instituída em favor do 

amor. Trata-se de mera convenção decorrente do triunfo da propriedade privada sobre 

o estado condominial primitivo. Serve muito mais a questões patrimoniais, 

sucessórias e econômicas. Embora a uniconjugalidade disponha de valor jurídico, não 

passa de um sistema de regras morais. De qualquer modo, seria irreal negar que a 

sociedade ocidental contemporânea é, efetivamente, centrada em um modelo familiar 

monogâmico, mas não cabe ao Estado, em efetivo desvio funcional, se apropriar deste 

lugar de interdição. 

 

 

A fidelidade, com certeza, só tornou-se lei jurídica, isto é, um dos deveres do casamento, 

porque o “impulso” da infidelidade existe. Para determinadas pessoas a fidelidade é intrínseca 

à sua personalidade e funciona como um pressuposto natural de respeito e para elas não haveria 

a menor necessidade de colocá-la como um dever, já que ele é inerente a essas pessoas. Para 

outros, ela torna-se necessária como um dever legal, pois são naturalmente fiéis ao parceiro, ou 

têm uma propensão natural à infidelidade e, portanto, precisam sofrer um interdito proibitório, 

                                                           
61 Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: I - fidelidade recíproca; II - vida em comum, no domicílio 

conjugal; III - mútua assistência; IV - sustento, guarda e educação dos filhos; V - respeito e consideração mútuos. 

62 Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e 

assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos. 
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que tem também a função de barrar ou conter os excessos daquilo que extrapola o 

convencionado no campo social (PEREIRA,2004, p.80). 

Segundo Pablo Stolze Gagliano (2011 p.459), a fidelidade é (e jamais deixará de ser) 

um valor juridicamente tutelado, e tanto o é que fora erigido como dever legal decorrente do 

casamento (art. 1.566, CC-02) ou da união estável (art. 1.724, CC-02). Aliás, a violação desse 

dever, aliada à insuportabilidade da vida em comum, poderia, segundo norte pretoriano, não 

somente resultar na dissolução da união conjugal ou da relação de companheirismo (o que 

depende, basicamente, da autonomia da vontade dos interessados, na atual disciplina normativa 

do tema), mas também em consequências indenizatórias.  Ainda o citado autor explica que não 

se pode concluir que a monogamia seja uma nota caraterístico do nosso sistema, a fidelidade 

traduza um padrão valorativo absoluto, pois o Estado, à luz do princípio da intervenção mínima 

no Direito de Família, não poderia, sob nenhum pretexto, impor, coercitivamente, a todos os 

casais, a estrita observância da fidelidade recíproca. A atuação estatal não poderia invadir essa 

esfera de intimidade, pois, em uma relação de afeto, são os protagonistas que devem estabelecer 

as regras aceitáveis de convivência, desde que não violem a sua dignidade, nem interesses de 

terceiros. Podemos concluir que, embora a fidelidade (e a monogamia, por consequência) seja 

consagrada como um valor juridicamente tutelado, não se trata de um aspecto comportamental 

absoluto e inalterável pela vontade das partes. Nessa linha, por coerência lógica, preferimos 

simplesmente encarar a monogamia como uma nota característica do nosso sistema, e não como 

um princípio, porquanto, dada a forte carga normativa desse último conceito, é preferível evitá-

lo, mormente em se considerando as peculiaridades culturais de cada sociedade. 

Conforme bem aponta Maria Berenice Dias, em seu artigo “O dever de fidelidade”63 

 

Pode-se assim dizer que a fidelidade, enquanto dever de um e direito do outro, vige 

durante o casamento, mas só serve de fundamento para justificar a busca do seu 

término. A imputação da culpa pelo descumprimento do dever de mútua fidelidade 

não permite buscar seu adimplemento durante a constância do vínculo matrimonial, 

concedendo tão-só um direito à separação.  

 

 

Portanto, se a fidelidade não é um direito exequível e a infidelidade não mais serve como 

fundamento para a separação, nada justifica a permanência da previsão legislativa, como um 

dever legal, até porque ninguém é fiel porque assim determina a lei, ou deixará de sê-lo por 

falta de uma ordem legal. Não é a imposição legal de normas de conduta que consolida ou 

                                                           
63 DIAS, Maria Berenice. “O DEVER DE FIDELICDADE”,2010, p.2. Disponível: 

<http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_549)2__o_dever_de_fidelidade.pdf>. Acesso em: 23 

mar. 2017. 
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estrutura o vínculo conjugal, mas simplesmente a sinceridade de sentimentos e a consciência 

dos papéis desempenhados pelos seus membros que garantem a sobrevivência do 

relacionamento, como sede de desenvolvimento e realização pessoal 64. 

Nesse sentido, havendo a infração ao dever de fidelidade, pode significar alegação de 

causa da separação, o estado pode intervir nestas questões, esse constituído no “princípio da 

menor intervenção estatal” na medida em que ele pretende dar proteção às famílias. Se a relação 

extraconjugal for apenas eventual, uma simples aventura, provavelmente isto ficaria na ordem 

do privado, e entre o próprio casal deveria ser resolvido se aquele “arranjo” é viável e 

suportável, ou se levaria ao rompimento da relação. Situação diferente é se daquela relação 

extraconjugal originasse uma outra família conjugal. Entretanto, os ordenamentos jurídicos 

mais modernos, e entre eles o brasileiro, têm adotado cada vez mais uma tendência de abolição 

de culpa pelo fim da conjugalidade (PEREIRA,2004, p.82). 

Ao falar em fidelidade, surge inegavelmente a figura do adultério. Segundo artigo 

publicado no Direitos do Cidadão com tema “Adultério é crime? ”, expõem que  

 

O adultério já se configurou como dano social e por algum tempo adultério e crime 

eram sinônimos e constantemente afirmavam que adultério é crime. Entretanto, o 

artigo do código penal que tratava essa questão foi revogado, deixando o adultério de 

ser crime, já que não se configura como dano social 65. 

 

 

Portanto, percebe-se que “as relações conjugais têm sido de condescendência de um lado 

e obrigação de outro, cheias de desconfianças, ressentimentos e temores” (LINS, 2007). 

 

8.3. QUESTÃO DA POLIGAMIA E POLIAMOR 66 

 

A trajetória da família, sobretudo em virtude de o ser humano não carregar, entre as suas 

características naturais, a monogamia, possibilita o desenvolvimento da poligamia, ou seja, se 

                                                           
64 Idem,2010, p.3. 

 

65 Direito do Brasil. Adultério é crime?  Direito do Cidadão. Disponível em:<http://direitosbrasil.com/adulterio-

e-crime/>. Acesso em:29maio2017. 

 

66 LINS, Regina Navarro, 1948- A cama na varanda: arejando nossas idéias a respeito de amor e sexo: novas 

tendências.2007 “Poliamor é a tradução livre para a língua portuguesa da palavra polyamory (palavra híbrida: 

poly é grego e significa muitos, e amor vem do latim), que descreve relações interpessoais amorosas que recusam 

a monogamia como princípio ou necessidade. Por outras palavras, o poliamor como opção ou modo de vida 

defende a possibilidade prática e sustentável de se estar envolvido de modo responsável em relações íntimas, 

profundas e eventualmente duradouras com várias/os parceiras/os simultaneamente”. Disponivel em: 

<http://www.academia.edu/7507742/Regina_Navarro_Lins_-_A_Cama_na_Varanda_pdf_rev_>. Acesso em:20 

fev.2017. 

http://www.academia.edu/7507742/Regina_Navarro_Lins_-_A_Cama_na_Varanda_pdf_rev_
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verifica o privilégio masculino na prática da poligamia enquanto para as mulheres a 

monogamia67.  

Com efeito, as uniões livres proporcionam novos pactos conjugais, também mais livres 

da interferência do Estado e dos regulamentos legais. Entretanto, não se pode negar que o valor 

jurídico dado à monogamia tem reflexo direto e imediato no reconhecimento do poliamorismo 

(OLIVEIRA VERAS, 2013, p.90).  

O sistema monogâmico, antes de ser um sistema de regras morais, como já dissemos, é 

um sistema organizador das formas de constituição de famílias, que se polariza com o sistema 

poligâmico (PEREIRA,2004, p.77). 

Segundo Pianovski (2005, p.3) menciona que  

 

a história da monogamia no ocidente, longe de ser linear […] é permeada por rupturas, 

sobretudo no que tange à dimensão dessa monogamia que se apresenta como externa 

ao que se pode chamar de comunidade familiar. Propõe-se denominar esse surgimento 

de conjugalidades exteriores a uma comunidade familiar originária de poligamia 

exógena, em contraposição a uma poligamia endógena – ou seja, aquela que se 

constitui por múltiplas conjugalidades inseridas em um mesmo grupo familiar. 

 

 

Avança afirmando que  

 

Seria irreal pretender negar que a sociedade ocidental contemporânea é, efetivamente, 

centrada em um modelo familiar monogâmico[…] todavia, não implica dizer que 

inexistam formações familiares que se distanciem desse padrão. Também não implica 

afirmar que o direito de família, como expressão estatal, estaria a eleger esse padrão 

como o único passível de apreensão e tutela jurídicas, relegando comportamentos 

supostamente “desviantes” à mácula da ilicitude (ibid, p.4). 

 

 

No Trabalho de Conclusão de Curso de Giovana Pelagio Melo (2010, p.11)68 expõem: 

 

Os estudiosos que acreditam que o padrão monogâmico seria uma estrutura imposta 

à sociedade para melhor organização estrutural, moral e patrimonial, asseveram que 

nossa natureza não se constitui na monogamia, pois somos poligâmicos 

biologicamente. […] Nada justifica então a sua previsão legal, até porque ninguém é 

fiel por estipulação de lei, ou por falta dessa, não há como adimplir um 

descumprimento do dever de fidelidade. 

 

 

                                                           
67 OLIVEIRA, Veras, Érica Verícia Canuto. FAMÍLIAS SIMULTÂNEAS: UM DIÁLOGO SÓCIO-

JURÍDICO. Revista de Filosofia de Direito, do Estado e das Sociedades (FIDΣS, MMX), 2013. Disponível em: 

<http://www.revistafides.com/ojs/index.php/br/article/view/401/611>. Acesso em:20fev.2017. 

68 MELO, Giovana Pelagio. UNIÕES CONCOMITANTES. Acadêmica do curso de Ciências Jurídicas e 

Sociais da PUCRS,2010. Disponível em: 

<http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2010_2/giovana_melo.pdf 

>Acesso em:27abril217. 
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A palavra polygamia de origem grega, literalmente, significa a união de uma pessoa 

com muitos cônjuges ao mesmo tempo, referindo-se tanto ao homem quanto à mulher. Assim, 

poligamia é o gênero que comporta duas espécies: a poliginia, um homem vivendo com várias 

mulheres; poliandria, pluralidade de maridos (PEREIRA,2004, p.77). 

De acordo com Santiago (2014, p.123-124, apud SHEFF, 2011) conceitua o poliamor 

como 

 

[...] uma forma de relacionamento no qual as pessoas mantêm, abertamente, múltiplos 

parceiros românticos, sexuais e/ou afetivos. Com ênfase em relacionamentos 

emocionalmente íntimos e a longo prazo, seus praticantes entendem que o poliamor 

se diferencia do swing – e do adultério – na medida em que há um foco na honestidade 

e na divulgação completa da rede de relacionamentos para todos que participam ou 

são afetados por eles. Nas relações de poliamor, tanto os homens quanto as mulheres 

podem ter acesso a parceiros múltiplos, diferentemente das 124 relações poligâmicas, 

nas quais somente aos homens é permitido ter múltiplas parceiras. 

 

 

Na história não é novidade que para os homens se sentirem mais fortes e poderosos, é 

necessário demostrarem sua superioridade e virilidade sob a dominação das mulheres, 

resolviam suas tensões e prazer sexual separando o conforto do ambiente doméstico da 

sexualidade da amante ou da prostituta, já para as mulheres, desde a infância, foi ensinado que 

ela deveria ter relações sexuais apenas com um homem. Isso fez com que se sentisse culpada 

ao perceber seu desejo sexual por alguém que não fosse o marido (LINS,2007)69. 

Devido a essa condescendência para com a infidelidade do marido, Pianovski (2005, 

p.3) explica que  

 

a poligamia exógena masculina chega a ser aceita – e até incentivada – em dados 

momentos históricos, ao passo que, em outros, é veementemente repelida […] O que 

não significa, por óbvio, fechar os olhos para o dado da infidelidade feminina que, 

todavia, não se confunde com uma formação poligâmica. Ainda que não tolerada 

socialmente, talvez sua frequência não fosse tão escassa quanto faz crer a rigidez da 

proibição historicamente instituída, revelando a clivagem entre o “ser” e o “dever ser”. 

 

 

De acordo com Dias (2015, p.138) familia poliafetiva é “quando o vínculo de 

convivência de mais de duas pessoas acontece sob o mesmo teto, não se chama de união 

paralela, mas de união poliafetiva, ou poliamor”.  

                                                           
69 LINS, Regina Navarro, 1948- A cama na varanda: arejando nossas idéias a respeito de amor e sexo: novas 

tendências / Regina Navarro Lins. - Ed. rev. e ampliada. - Rio de Janeiro: BestSeller, 2007.  Não paginado. 

Disponível em: <http://www.academia.edu/7507742/Regina_Navarro_Lins_-_A_Cama_na_Varanda_pdf_rev_>. 

Acesso em:20 fev.2017. 
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Seguindo a mesma linha de pensamento, Lins (2007) cita que “ No poliamor uma pessoa 

pode amar seu parceiro fixo e amar também as pessoas com quem tem relacionamentos 

extraconjugais, ou até mesmo ter relacionamentos amorosos múltiplos em que há sentimento 

de amor recíproco entre todos os envolvidas”.  

Os poliamoristas argumentam que não se trata de procurar obsessivamente novas 

relações pelo fato de ter essa possibilidade sempre em aberto, mas, sim, de viver naturalmente 

tendo essa liberdade em mente. "O poliamor pressupõe uma total honestidade no seio da 

relação. Não se trata de enganar nem de magoar ninguém. Tem como princípio que todas as 

pessoas envolvidas estão a par da situação e se sentem à vontade com ela. A idéia principal é 

admitir essa variedade de sentimentos que se desenvolvem em relação a várias pessoas, e que 

vão além da mera relação sexual" (ibid). 

O poliamorismo ou poliamor, teoria psicológica que começa a descortinar-se para o 

Direito, admite a possibilidade de coexistirem duas ou mais relações afetivas paralelas, em que 

os seus partícipes conhecem-se e aceitam-se uns aos outros, em uma relação múltipla e aberta. 

Além disso, por mais que este não seja o padrão comportamental da nossa vida afetiva, trata-se 

de uma realidade existente, que já é objeto de reflexão da doutrina especializada e que culmina 

por mitigar, pela atuação da vontade dos próprios atores da vida (GAGLIANO, PAMPLONA 

FILHO,2011, p.460 et seq.).    

No Brasil70 como em Cabo Verde, esse assunto ainda é polêmico, e de certa forma um 

tabu. Entretanto no Brasil, ganhou destaque o primeiro caso que de uniões poliafetivas no ano 

de 2012, que reconheceu por meio da lavratura de uma escritura pública declaratória na cidade 

de Tupã, interior de São Paulo, garantindo os direitos de duas mulheres e um homem que vivam 

em união estável. 

O triângulo poliafetivo inspirou certamente seu contrato nos valores supremos da 

dignidade humana e no afeto, princípios constitucionais presentes na construção dos vínculos 

familiares, e quando a Carta Federal tutela a pluralidade familiar, justifica sua função a partir 

da promoção da pessoa humana, literalmente desencamada do seu precedente biológico e do 

seu viés econômico, para fincar os elos psicológicos do afeto e sua comunhão contígua e 

solidária, os quais se sobrepõem aos valores materiais e hereditários valorizados no passado. 

Esta família do presente parte de uma relação de estabilidade, coabitação em regra e livre desejo 

de criar um núcleo familiar de proteção recíproca, solidariedade e interdependência econômica, 

                                                           
70 Instituto Brasileiro de Direito de Família – (IBDFAM): INSTITUTO Brasileiro de Direito de Família. Escritura 

reconhece união afetiva a três. Fonte: Assessoria de Comunicação do IBDFAM. 21/08/2012. Disponível em:  

<http://www.ibdfam.org.br/noticias/4862/novosite#.Uh-B1Ru-2uI>. Acesso em:06 fev.2017. 
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tudo inserido em um projeto de vida em comum que destoa do tipo familiar de uma única 

configuração, pois isto nem mesmo a Constituição Federal continua defendendo. Sujeito de 

direitos, cada partícipe dessa diversidade familiar tem a liberdade de formar ou não sua própria 

família, sem ser obrigado a aderir a um modelo único de um elenco fechado de entidade 

familiar, diante de um perfil de família plural (MADALENO,2013, p.25). 

Dias (2015, p.139) defende as famílias poliafetivas, afirmando que 

 

Há que se reconhecer como transparente e honesta a instrumentalização levada a 

efeito, que traz a livre manifestação de vontade de todos, quanto aos efeitos da relação 

mantida a três. Lealdade não lhes faltou ao formalizarem o desejo de ver partilhado, 

de forma igualitária, direitos e deveres mútuos, aos moldes da união estável, a 

evidenciar a postura ética dos firmatários. Nada afeta a validade da escritura. 

Tivessem eles firmado dois ou três instrumentos declaratórios de uniões dúplices, a 

justiça não poderia eleger um dos relacionamentos como válido e negar a existência 

das demais manifestações. Não se poderia falar em adultério para reconhecer, por 

exemplo, a anulabilidade das doações promovidas pelo cônjuge adúltero ao seu 

cúmplice (CC 550) ou a revogabilidade das transferências de bens feitas ao concubino 

(CC 1 .642 V). Não havendo prejuízo a ninguém, de todo descabido negar o direito 

de as pessoas viverem com quem desejarem.  

 

 

Naturalmente, ninguém chega ao poliamor de uma hora para outra, isso é resultado de 

um longo processo de desenvolvimento pessoal, do qual, por enquanto, poucos são capazes. É 

necessário fazer toda uma revisão de conceitos, de condicionamentos culturais e emocionais, 

para ver as coisas a partir de um outro paradigma (LINS,2007). 

Provavelmente, muitos anos irão passar ainda até que o poliamor seja um forma de 

relacionamento universalmente aceita e praticada sem barreiras legais e preconceitos sociais. 

As pessoas que estão praticando o poliamor atualmente são como desbravadores de um novo 

continente, abrindo caminhos para chegar aonde nenhum homem jamais esteve e tornar 

realidade a utopia de que novas formas de relacionamento são possíveis como alternativa à 

antiga ditadura da monogamia compulsória (LINS,2007, apud POLLY). 
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9. O CASAL E A FAMÍLIA SOB NOVAS FORMAS DE INTERAÇÃO 

 

Sempre que se pensa em família ainda vem à mente o modelo convencional: um homem 

e uma mulher unidos pelo casamento, com o dever de gerar filhos. Mas essa realidade mudou. 

Hoje, todos já estão acostumados com famílias que se distanciam do perfil tradicional. A 

convivência com famílias recompostas, monoparentais, homoafetivas permite reconhecer que 

seu conceito se pluralizou. Daí a necessidade de flexionar igualmente o termo que identifica a 

família dos dias de hoje, de modo a albergar todas as suas conformações (DIAS,2015. p.130). 

A família pós-moderna, sem dúvida, modificou-se, assumindo novos padrões 

familiares. O fato a ser considerado é se estes novos padrões são decorrência do anteriormente 

conhecido ou são novos padrões surgidos na sociedade contemporânea. De acordo com Hintz 

(2001, p.15, apud VAITSMAN,1994) “[...]o que caracteriza a família e o casamento numa 

situação pós-moderna é justamente a inexistência de um modelo dominante, seja no que diz 

respeito às práticas, seja enquanto um discurso normatizador das práticas". 

Segundo Dias (2015, p.131, grifo do autor) 

 

 Nos dias de hoje, o elemento distintivo da família, que a coloca sob o manto da 

juridicidade, é a presença de um vínculo afetivo a unir as pessoas com identidade de 

projetos de vida e propósitos comuns, gerando comprometimento mútuo. Cada vez 

mais a ideia de família afasta-se da estrutura do casamento. A família já não se 

condiciona aos paradigmas originários: casamento, sexo e procriação.  

 

 

A afinidade nasce da escolha, e nunca se corta esse cordão umbilical. A menos que a 

escolha seja reafirmada diariamente e novas ações continuem a ser empreendidas para 

confirmá-la, a afinidade vai definhando, murchando e se deteriorando até se desintegrar. A 

intenção de manter a afinidade viva e saudável prevê uma luta diária e não promete sossego à 

vigilância. Para nós, os habitantes deste líquido mundo moderno que detesta tudo o que é 

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

ao esforço, tal perspectiva pode ser mais do que aquilo que estamos dispostos a exigir 

numa barganha. Estabelecer um vínculo de afinidade proclama a intenção de tornar esse 

vínculo semelhante ao parentesco — mas também a presteza em pagar o preço pelo avatar na 

moeda corrente da labuta diária e enfadonha. Quando não há disposição (ou, dado o 

treinamento oferecido e recebido, solvência de ativos), fica-se inclinado a pensar duas 

vezes antes de agir para concretizar a intenção (BAUMAN,2004, p.22, grifo nosso). 
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Portanto, está ocorrendo uma verdadeira democratização dos sentimentos, na qual o 

respeito mútuo e a liberdade individual são preservados. Cada vez mais as pessoas têm o direito 

de escolha e podem transitar de uma comunidade de vida para outra que lhe pareça mais atrativa 

e gratificante (DIAS,2015, p.133, grifo do autor).  

 Com as adaptações à nova realidade, em função das grandes alterações históricas, 

culturais e sociais, existe uma crise no modelo tradicional de familia, da qual as escolhas 

individuais na formação de familia acabam por ser distintas como Biroli (2014, p. 8) demonstra 

que   

 

[…]as escolhas individuais no âmbito do que consideramos vida pessoal, como a 

decisão de casar-se ou não, as decisões relativas às separações, assim como a decisão 

de ter ou não ter filhos e de quantos filhos se terá, se dão, portanto, em contextos 

sociais bem determinados e refletem sempre, em alguma medida, as oportunidades e 

os constrangimentos existentes. 

 

 

Os padrões nos arranjos familiares no Brasil e Cabo Verde, se modificaram bastante nas 

últimas décadas. Alguns fatores são considerados fundamentais para esse novo modelo de 

relacionamento conjugal, e refletem as alterações ocorridas nos papéis sócio-sexuais, 

ocorrência de relações sexuais não mais vinculadas ao casamento, longevidade da população, 

dentre outros. O primeiro remete diretamente para as transformações nos papéis femininos: a 

nova independência feminina. Durante séculos a mulher saia dos braços do pai para os do 

marido, sendo sustentada e, portanto, dependente financeiramente por toda a vida (SOUTTO 

MAYOR E RAMOS DE FARIAS,2012, p.2). Algumas décadas atrás, uma mulher se 

considerava feliz no casamento se seu marido fosse bom chefe de família, não deixasse faltar 

nada em casa e fizesse todos se sentirem protegidos. Para o homem, a boa esposa seria aquela 

que cuidasse bem da casa e dos filhos, não deixasse nunca faltar a camisa bem lavada e passada 

e, mais que tudo, mantivesse sua sexualidade contida. Um casal perfeito: a mulher respeitável 

e o homem provedor (LINS,2007). Todavia, a partir da Revolução Feminina, a mulher passa a 

atingir maior nível de escolaridade, se profissionalizando e entrando de forma cada vez mais 

representativa no mercado de trabalho. Se, anteriormente, era provida pelo marido, passa na 

atualidade a se prover, também sendo provedora família (SOUTTO MAYOR E RAMOS DE 

FARIAS,2012, p.2). 

Assim “a autonomia da mulher bem como o seu desenvolvimento nestas áreas 

proporcionam-lhe uma nova posição dentro de suas famílias: a de tornarem-se chefes de família. 

Dessa forma, as mudanças na condição feminina geram modificações também nas funções 

masculinas"(HINTZ,2001, p.14). 
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Quando se compara o Brasil de hoje ao de meados do século XX, as pessoas se casam 

mais tarde, especialmente as mulheres, e se separam com mais frequência. Elas têm em média 

menos filhos do que antes e as crianças, em um número cada vez maior, crescem em ambientes 

domésticos que estão muito distantes do padrão da família nuclear – o das famílias dos 

comerciais de televisão, formadas por pai, mãe, um filho e uma filha, todos sorridentes e juntos 

nos momentos das refeições e do consumo. A posição de mulheres e homens também se 

modificou, tanto nas relações sociais em sentido mais amplo quanto na esfera doméstica. 

Mais mulheres são chefes de família, o que significa que mais mulheres são as principais 

provedoras da casa e que mais mães criam seus filhos sozinhas (BIROLI,2014 p.24, grifo 

nosso). 

A entrada do amor romântico fez do casamento o meio para as pessoas realizarem suas 

necessidades afetivas. Idealiza-se o par amoroso e, para manter essa idealização, não se medem 

esforços, o que acaba sobrecarregando a relação entre os cônjuges. Imagina-se que no 

casamento se alcançará uma complementação total, que as duas pessoas se transformarão numa 

só, que nada mais irá lhes faltar e, para isso, fica implícito que cada um espera ter todas as suas 

necessidades pessoais satisfeitas pelo outro. Mas, para manter essa situação, são feitas muitas 

concessões, e a consequência inevitável é um acúmulo de frustrações que torna a relação no 

casamento sufocante (LINS,2007). 

Outro fator também significativo para as transformações do casamento é o modelo de 

coabitação. Essa convivência pré-marital possibilita conhecer efetivamente o outro, seus 

defeitos, qualidades e possibilidades de comunicação, diálogo e negociação. Experimentar 

situações que poderiam ser desencadeadoras de conflito e aprender a negociá-las pode ser de 

extrema importância para a construção de relacionamentos mais estáveis e satisfatórios 

(SOUTTO MAYOR E RAMOS DE FARIAS,2012, p.2). 

O modelo de casamento que conhecemos dá sinais de que será radicalmente 

impulsionada a mudanças, devido a insatisfação na vida a dois da grande maioria dos casais.  

LINS (2007) explica os motivos que hoje as pessoas preferem não se casar constituir uma 

familia, porque “muitos o consideram um obstáculo à liberdade. Apreciam a descoberta, a 

aventura, a falta de rotina, o convívio com pessoas diferentes e, principalmente, não se sentem 

obrigados a fazer alguma coisa só para agradar ao outro”. 

Alega-se que hoje ninguém tem paciência, que, por vivermos numa sociedade de 

consumo, na qual tudo é descartável, o cônjuge também deve ser sempre substituído. Mas, como 

vimos, a questão não é essa. As dúvidas em relação a manter ou não um casamento começaram 



112 

 

a surgir depois que o cônjuge passou a ser escolhido por amor, não mais por interesses 

familiares (ibid).  

 O casal contemporâneo é confrontado, o tempo todo, por duas forças paradoxais a que 

chamei, no título deste artigo de "o difícil convívio da individualidade com a conjugalidade". 

Se por um lado, os ideais individualistas estimulam a autonomia dos cônjuges, enfatizando que 

o casal deve sustentar o crescimento e o desenvolvimento de cada um, por outro, surge a 

necessidade de vivenciar a conjugalidade, a realidade comum do casal, os desejos e projetos 

conjugais (FÉRES CARNEIRO,1998)71. 

Atualmente, encontramos a estrutura familiar constituída por casais sem filhos por 

opção. Cada vez mais, os indivíduos avaliam suas necessidades individuais, priorizando sua 

vontade de satisfação pessoal. Há indivíduos que optam por uma maior ascensão profissional, 

uma maior independência social e financeira, não abrindo espaço para a vinda de filhos. Por 

outro lado, esta opção pode significar uma dificuldade do casal em abrir este espaço, por 

relacionamentos insatisfatórios vividos com as figuras parentais (HINTZ,2001, p.16). 

Muitos casais optam por não terem filhos, tanto por questões financeiras como também 

por desafiar nossas capacidades e as propensões racionais, as dores do auto sacrifício, como 

expõem Bauman (2004, p.29)  

 

Os filhos estão entre as aquisições mais caras que o consumidor médio pode fazer ao 

longo de toda a sua vida. Em termos puramente monetários, eles custam mais do que 

um carro luxuoso do ano, uma volta ao mundo em um cruzeiro ou até mesmo uma 

mansão. Pior ainda, o custo total tende a crescer com o tempo, e seu volume não pode 

ser fixado de antemão nem estimado com algum grau de certeza.[…] Além disso, ter 

filhos é, em nossa época, uma questão de decisão, não um acidente — o que aumenta 

a ansiedade. Tê-los ou não é comprovadamente a decisão com maiores consequências 

e de maior alcance que existe, e portanto também a mais angustiante e estressante. 

 

 

Ademais, nem todos os custos são monetários, e os que não o são jamais poderão ser 

medidos e calculados. Eles desafiam as capacidades e as propensões dos agentes racionais que 

somos preparados para ser, e que lutamos para ser. "Formar uma família" é como pular de 

cabeça em águas inexploradas e de profundidade insondável. Cancelar ou adiar outras sedutoras 

alegrias consumistas de uma atração ainda não experimentada, desconhecida e imprevisível — 

em si mesmo um sacrifício assustador que se choca fortemente com os hábitos do consumidor 

                                                           
71 FÉRES-CARNEIRO, Terezinha. Casamento contemporâneo: o difícil convívio da individualidade com a 

conjugalidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, vol. 11, núm. 2, 1998, p. 0 Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul Porto Alegre, Brasil.  Não paginado. Disponível 

em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-79721998000200014>. Acesso em: 01 

fev.2017. 
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prudente — não é a única consequência provável. Ter filhos significa avaliar o bem-estar de 

outro ser, mais fraco e dependente, em relação ao nosso próprio conforto. A autonomia de 

nossas preferências tende a ser comprometida, e continuamente: ano após ano, dia após dia. A 

pessoa pode tornar-se — horror dos horrores — "dependente" Ter filhos pode significar a 

necessidade de diminuir as ambições pessoais, "sacrificar uma carreira”, como pessoas 

submetidas à avaliação de seu desempenho profissional olham de soslaio em busca de algum 

sinal de lealdade dividida. Mais dolorosamente, ter filhos significa aceitar essa dependência 

divisora da lealdade por um tempo indefinido, aceitando o compromisso amplo e irrevogável, 

sem uma cláusula adicional "até segunda ordem" — o tipo de obrigação que se choca com a 

essência da política de vida do líquido mundo moderno e que a maioria das pessoas evita, quase 

sempre com fervor, em outras manifestações de sua existência. Tomar consciência de tal 

compromisso pode ser uma experiência traumática. A depressão e as crises conjugais pós-parto 

parecem enfermidades específicas de nossa "modernidade líquida", da mesma forma que a 

anorexia, a bulimia e incontáveis variedades de alergia (ibid). 

Assim, hoje em dia, ” manter-se solteiro passou a ser o modelo atual de vida eleito, 

principalmente, por pessoas de alto poder aquisitivo, motivado por escolhas pessoais e 

profissionais” (DIAS,2015, p.293). As mães solteiras, constituindo-se, nestes casos, famílias 

em que a mulher é chefe de família. Não é raro encontrarmos mulheres, que têm uma boa 

capacidade financeira, que optam por terem seus filhos, sem estabelecerem um 

comprometimento com seus companheiros. Porém, o número de homens que assumem sua 

parentalidade sozinhos está crescendo, contribuindo para novos estudos decorrentes deste 

comportamento na interação dos papéis masculino-feminino (HINTZ, 2001 p.15). 

Temos atualmente, as chamadas famílias unipessoais, aquelas pessoas que optam por 

ter um espaço físico individual, onde não precisam necessariamente fazer trocas emocionais 

vindas de um convívio compartilhado. Já que, a forma predominante de convívio humano, na 

qual se entra "pelo que cada um pode ganhar" e se "continua apenas enquanto ambas as partes 

imaginem que estão proporcionando a cada uma satisfações suficientes para permanecerem na 

relação", conforme Bauman (2004, p.52, apud GIDDENS,1992) descreve como 

"relacionamento puro" 

 

não é, como o casamento um dia foi, uma "condição natural" cuja durabilidade possa 

ser tomada como algo garantido, a não ser em circunstâncias extremas. É uma 

característica do relacionamento puro que ele possa ser rompido, mais ou menos ao 

bel-prazer, por qualquer um dos parceiros e a qualquer momento. Para que uma 

relação seja mantida, é necessária a possibilidade de compromisso duradouro. Mas 
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qualquer um que se comprometa sem reservas arrisca-se a um grande sofrimento no 

futuro, caso ela venha a ser dissolvida. 

 

 

Segundo Pereira (2004, p.126) também conceitua Família unipessoal ou single, 

demonstra que  

 Não pode passar desapercebida ao ordenamento jurídico a enorme propalação de 

indivíduos que optam ou são levados a viverem sozinhos, deslocados fisicamente dos 

demais entes a ele ligados por consanguinidade ou afetividade. São solteiros por 

convicção, viúvos ou separados/ divorciados sem filhos, ou os que já constituíram 

outras famílias, celibatários, etc. A característica principal dos singles não é morar 

sozinho, pois há muitos casais, sem filhos, que vivem cada um em uma casa. A 

característica principal dos singles é não estarem vinculados maritalmente. 

 

 

 São vários os motivos que levam a esta escolha, como identifica Hintz (2001 p.17)  

 

a busca pela independência individual, necessidade de estudar fora de seu lugar de 

origem, o surgimento de uma oportunidade de trabalho, ou mesmo, a necessidade em 

ter um espaço físico e emocional, onde não precisem, necessariamente, manter trocas 

emocionais vindas de um convívio compartilhado, evitando, portanto, os possíveis 

desentendimentos provenientes da vida em família.  

 

 

Assim, “o compromisso com outra pessoa ou com outras pessoas, em particular o 

compromisso incondicional e certamente aquele do tipo "até que a morte nos separe", na alegria 

e na tristeza, na riqueza ou na pobreza, parece cada vez mais uma armadilha que se deve evitar 

a todo custo” (BAUMAN,2004, p.52). 

Encontramos também aqueles casais que estão unidos, mas cada um vivendo em sua 

própria casa de forma independente. Afirmam que desta forma preservam sua união. Muitas 

dessas uniões são resultado de pessoas divorciadas com filhos, que, desta maneira, procuram 

evitar conflitos entre os filhos de cada um e entre si com os filhos dos casamentos anteriores 

(HINTZ,2001, p.16). 

Segundo o livro “Amor liquido: sobre a fragilidade dos laços humanos” de Bauman 

(2004, p.6) tem como principal objetivo o relacionamento humano, a misteriosa fragilidade dos 

vínculos humanos, o sentimento de insegurança que ela inspira e os desejos conflitantes, aos 

riscos e ansiedades de se viver junto, e separado, em nosso líquido mundo moderno. Ele 

identifica que 

 

 Seus personagens centrais são homens e mulheres, nossos contemporâneos, 

desesperados por terem sido abandonados aos seus próprios sentidos e sentimentos 

facilmente descartáveis, ansiando pela segurança do convívio e pela mão amiga com 

que possam contar num momento de aflição, desesperados por “ relacionar-se” e, no 

entanto desconfiados da condição de “estar ligado” em particular de estar ligado 

“permanentemente” para não dizer eternamente, pois temem que tal condição possa 

trazer encargos e tensões que eles não se consideram aptos nem dispostos a suportar, 
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e que podem limitar severamente a liberdade de que necessitam para — sim, seu 

palpite está certo — relacionar-se... Em nosso mundo de furiosa “individualização”, 

os relacionamentos são bençoes ambíguas. Oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não 

há como determinar quando um se transforma no outro. […]No liquido cenário da 

vida moderna, os relacionamentos talvez sejam os representantes mais comuns, 

agudos, perturbadores e profundos sentidos da ambivalência. É por isso, podemos 

garantir, que se encontram tão firmemente no cerne das atenções dos modernos e 

líquidos indivíduos por decreto, e no topo de sua agenda existencial. […] Hoje em dia 

as atenções humanas tendem a se concentrar nas satisfações que esperamos obter das 

relações precisamente porque, de alguma forma, estas não tem sido consideradas 

plena e verdadeiramente satisfatórias. E se satisfazem, o preço disso tem sido com 

frequência considerado excessivo e inaceitável. 

 

 

Com isso, Bauman (2004, p.8) ilustra a melhor descrição de formas de relacionamentos 

líquido mundo moderno, expondo seguinte 

 

[…] Apesar da firmeza que caracteriza as tentativas dos infelizes caçadores de 

relacionamentos e seus especialistas, essa noção resiste a ser plena e verdadeiramente 

purgada de suas conotações perturbadoras e preocupantes. Permanece cheia de 

ameaças vagas e premonições sombrias; fala ao mesmo tempo dos prazeres do 

convívio e dos horrores da clausura. Talvez seja por isso que, em vez de relatar suas 

experiências e expectativas utilizando termos como “relacionar-se” e 

“relacionamentos” as pessoas falem cada vez mais (auxiliadas e conduzidas pelos 

doutos especialistas) em conexões, ou “conectar-se” e “ser conectado”. Em vez de 

parceiros, preferem falar em “redes”.  

 

 

Prossegue 

Diferentemente de “relações”, “parentescos”, “parcerias” e noções similares — que 

ressaltam o engajamento mútuo ao mesmo tempo em que silenciosamente excluem 

ou omitem o seu oposto, a falta de compromisso —, uma “rede” serve de matriz tanto 

para conectar quanto para desconectar; não é possível imaginá-la sem as duas 

possibilidades. Na rede, elas são escolhas igualmente legítimas, gozam do mesmo 

status e têm importância idêntica. Não faz sentido perguntar qual dessas atividades 

complementares constitui “sua essência”! A palavra “rede” sugere momentos nos 

quais “se está em contato” intercalados por períodos de movimentação a esmo. Nela 

as conexões são estabelecidas e cortadas por escolha. A hipótese de um 

relacionamento “indesejável, mas impossível de romper” é o que torna “relacionar-

se” a coisa mais traiçoeira que se possa imaginar. Mas uma “conexão indesejável” é 

um paradoxo. As conexões podem ser rompidas, e o são, muito antes que se comece 

a detestá-las.  

Elas são “relações virtuais”. Ao contrário dos relacionamentos antiquados (para não 

falar daqueles com “compromisso” muito menos dos compromissos de longo prazo), 

elas parecem feitas sob medida para o líquido cenário da vida moderna, em que se 

espera e se deseja que as “possibilidades românticas” (e não apenas românticas) 

surjam e desapareçam numa velocidade crescente e em volume cada vez maior, 

aniquilando-se mutuamente e tentando impor aos gritos a promessa de “ser a mais 

satisfatória e a mais completa”. Diferentemente dos “relacionamentos reais” é fácil 

entrar e sair dos “relacionamentos virtuais”. Em comparação com a “coisa autêntica”, 

pesada, lenta e confusa, eles parecem inteligentes e limpos, fáceis de usar, 

compreender e manusear. Este livro é dedicado aos riscos e ansiedades de se viver 

junto, e separado, em nosso líquido mundo moderno. 
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Sem dúvida, diversos fatores externos ao grupo familiar advindos das modificações 

cultural e econômica, da aquisição tecnológica. [sic]  de novos valores sociais e religiosos 

levaram à modificação da estrutura familiar, provocando nos indivíduos a necessidade de se 

adequarem internamente. [sic]  reformulando seus valores familiares e individuais 

(HINTZ,2001, p.11). Assim, as novas necessidades e expetativas, “ foram se revelando novos 

pensamentos e posturas, os quais proporcionaram mudanças de valores, o que caracteriza a 

cultura pós-moderna” (ibid, p.12). 

Devido isso, podemos perceber novos comportamentos adquiridos pelas pessoas, como 

o avanço de novas tecnologias, Hintz (2001, p.12) demonstra que 

 

A invasão de elementos ou objetos resultantes do avanço tecnológico, que fazem parte 

do quotidiano das famílias é intensa. Computadores, laptops, Internet, email, telefones 

celulares, NET, e tantos outros, contribuem para desafiar e modificar o 

relacionamento e a comunicação familiares. As pessoas têm que reformular seus 

significados e valores, o tempo despendido no convívio familiar, fazer novas escolhas 

de lazer, rituais diários, interação entre pais e filhos e, inclusive, reformular sua 

privacidade e intimidade.  

 

 

Entretanto, esse avanço tecnológico, tem consequências positivas e negativas, como por 

exemplo: 

 

O fácil acesso à Internet permite que pessoas que não se conhecem, passem a 

conversar dentro de suas próprias casas, o que pode interferir na privacidade e na 

intimidade da família. A mesma tecnologia que deve ser utilizada como instrumento 

para facilitar e melhorar a qualidade de vida, pode causar dificuldades no 

relacionamento entre pais e filhos. Encontramos famílias nas quais os pais ficam um 

pouco intimidados frente aos filhos, por não entenderem tão bem o manejo do 

computador. Aparentemente, mostram-se orgulhosos de como seus filhos aprendem 

facilmente a mexer no computador, mas esta satisfação, frequentemente, encobre uma 

dificuldade de dar limites no seu uso. […]Ao mesmo tempo, há casais separando-se 

por interferência da própria Internet, tendo como causa o afastamento da convivência 

conjugal. Há queixas de cônjuges de que seu parceiro não lhe dá a devida atenção, 

pois está sempre ligado no celular, ou no computador. Ocorre seguidamente, que um 

parceiro está completamente envolvido com o uso de tudo que a tecnologia oferece, 

enquanto o outro não tem o mesmo entusiasmo. Deste ponto, podem surgir grandes 

diferenças de valores e interesses, levando o casal a viver distanciados um ao outro. 

[…]casos de separação conjugal motivados pela infidelidade virtual. O fácil acesso ao 

cybersex (sexo virtual) tem conduzido a novas dificuldades entre os casais. O fato de 

um dos cônjuges buscar alguma espécie de satisfação sexual através da Internet, 

provoca uma situação de segredo entre o casal. Desenvolver conversações através de 

chats implica na existência de alguém mais que faz parte da relação, ainda que a 

satisfação se realize no plano da fantasia, configurando-se, assim, em infidelidade 

(HINTZ,2001, p.12-13). 

 

 

Deparamos com questão da inseminação artificial, que pela primeira vez na história da 

humanidade, a ciência substituía o homem, trocando um ato sexual por uma atitude médica. 
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Até então, a contracepção permitira às mulheres conhecerem o prazer sem risco de procriarem; 

graças à medicalização dessa procriação, podiam-se fabricar livremente filhos sem prazer, até 

mesmo sem desejo (ROUDINESCO,2003)72.  

Todavia, o surgimento da inseminação artificial, fecundação "in vitro ", contribui para 

levantar diferentes questionamentos sobre os novos relacionamentos familiares. Um aspecto a 

ser levantado na inseminação artificial é se o doador do óvulo ou esperma será conhecido (em 

geral, irmãos, parentes ou amigos) ou não. De qualquer forma, isto pode provocar impacto no 

relacionamento do casal com o doador ou entre o doador e seu cônjuge. E, também, entre o 

doador e aquele para quem está sendo doado o óvulo ou o esperma. Neste caso, a estrutura 

familiar pode sofrer uma triangulação diferente entre aquele que é o progenitor biológico, o 

progenitor não biológico e o doador. Podem ocorrer situações de disputas pelo poder, sendo 

possível que o progenitor biológico sinta-se com mais direitos sobre o filho do que o outro 

(HINTZ,2001, p.13-14). 

Do problema levantado acima, Dias (2015, p.264) explica que  

 

Existem duas formas de inseminação artificial: homóloga e heteróloga. Na 

inseminação homóloga, o material genético pertence ao par. É utilizada nas situações 

em que o casal possui fertilidade, mas não é capaz de provocar a fecundação por meio 

do ato sexual. A gravidez de mulher casada decorrente de inseminação artificial leva 

à suposição de que o marido é o cedente do espermatozoide, pois gera a presunção de 

paternidade (CC 1.597). Mesmo depois do falecimento do cônjuge, persiste a 

presunção de paternidade, quando são usados embriões excedentários (CC 1. 597 IV). 

Na inseminação heteróloga, o esperma é doado por terceira pessoa. É utilizado nos 

casos de esterilidade do marido. Tendo havido prévia autorização, também se 

estabelece a presunção pater est (CC 1 .597 V), ou seja, como o cônjuge concordou 

de modo expresso com o uso da inseminação artificial, assume a condição de pai do 

filho que venha a nascer. Se a mulher é casada ou vive em união estável, é necessária 

a concordância do cônjuge ou do companheiro para se submeter ao procedimento 

reprodutivo. Ao permitir a lei a utilização do esperma do marido pré-morto na 

fecundação post mortem (CC 1. 597), autoriza a formação da monoparentalidade. 

 

 

O uso das técnicas de reprodução assistida está normatizado exclusivamente pelo 

Conselho Federal de Medicina, que expressamente admite que seja usado por casais 

homoafetivos e por pessoas solteiras (ibid). 

A análise da história do amor revela que os comportamentos amorosos humanos, as 

representações ligadas a eles e as sensibilidades que os sustentam são extremamente variados, 

                                                           
72 ROUDINESCO, Elisabeth, 1944- R765f A Família em Desordem. Tradução André Telles. — Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Ed., 2003.Não paginado. Disponível em: 

<https://leandromarshall.files.wordpress.com/2012/05/roudinesco-elisabeth-a-famlia-em-desordem.pdf>. Acesso 

em:09 maio2017. 
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sendo impossível encontrar uma forma universal de amor. Grandes diferenças distinguem o 

amor vivido na Grécia antiga, na Idade Média e na modernidade (LINS,2007). 

Apesar de todas as transformações que vem marcando o casamento, alguns modelos 

tradicionais ainda podem ser também identificados: a importância do amor, a expectativa de 

encontrar sua “alma gêmea” e a idéia de “felizes para sempre”. Tais modelos permitem 

diferentes possibilidades. A satisfação pessoal a partir do encontro afetivo saudável e positivo, 

mas também a exigência de constituir um laço conjugal que independa das necessidades 

afetivas de ambos, mas sim represente a continuidade de uma tradição grupal (SOUTTO 

MAYOR,ET AL.,2012,p.3). 

No entanto, Bauman (2004, p.10) tem uma posição contraria, expondo seguinte 

 

Pode-se supor (mas será uma suposição fundamentada) que em nossa época cresce 

rapidamente o número de pessoas que tendem a chamar de amor mais de uma de suas 

experiências de vida, que não garantiriam que o amor que atualmente vivenciam é o 

último e que têm a expectativa de viver outras experiências como essa no futuro. Não 

devemos nos surpreender se essa suposição se mostrar correta. Afinal, a definição 

romântica do amor como “até que a morte nos separe” está decididamente fora de 

moda, tendo deixado para trás seu tempo de vida útil em função da radical alteração 

das estruturas de parentesco às quais costumava servir e de onde extraia seu vigor e 

sua valorização. Mas o desaparecimento dessa noção significa, inevitavelmente, a 

facilitação dos testes pelos quais uma experiência deve passar para ser chamada de 

“amor”73: Em vez de haver mais pessoas atingindo mais vezes os elevados padrões do 

amor, esses padrões foram baixados. Como resultado, o conjunto de experiências às 

quais nos referimos com a palavra amor expandiu-se muito. Noites avulsas de sexo 

são referidas pelo codinome de “fazer amor”. 

 

 

Da mesma posição, Lins (2007) explica que “Hoje, os anseios são bem diferentes e as 

expectativas em relação ao casamento tornaram-se muito mais difíceis, até mesmo impossíveis 

de ser satisfeitas. [...] e, no que diz respeito ao amor, o dilema atual parece se situar entre o 

desejo de simbiose com o parceiro e o desejo de liberdade”. 

Além disso, a própria sociedade impõe demandas virtualmente antagônicas aos casais 

de hoje. Embora nenhuma sociedade possa se considerar homogênea, uma vez que é composta 

                                                           
73 BAUMAN, Zygmunt. Amor liquido: sobre a fragilidade dos laços humanos 2004, p.13: “O amor, por 

outro lado, é a vontade de cuidar, e de preservar o objeto cuidado. Um impulso centrífugo, ao contrário do 

centrípeto desejo. Um impulso de expandir-se, ir além, alcançar o que "está lá fora". Ingerir, absorver e assimilar 

o sujeito no objeto, e não vice-versa, como no caso do desejo. Amar é contribuir para o mundo, cada 

contribuição sendo o traço vivo do eu que ama. No amor, o eu é, pedaço por pedaço, transplantado para o 

mundo. O eu que ama se expande doando-se ao objeto amado. Amar diz respeito a auto-sobrevivência através da 

alteridade. E assim o amor significa um estímulo a proteger, alimentar, abrigar; e também à carícia, ao afago e ao 

mimo, ou a — ciumentamente — guardar, cercar, encarcerar. Amar significa estar a serviço, colocar-se à 

disposição, aguardar a ordem. Mas também pode significar expropriar e assumir a responsabilidade. Domínio 

mediante renúncia, sacrifício resultando em exaltação. 
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por grupos, classes e grupamentos com interesses díspares, o que se percebe - no que diz 

respeito à família e ao casamento - é a coexistência de ditames e instigações que estão ajudando 

a levar aquelas instituições a uma situação de crise e de conflitos (JABLONSKI,1994)74. 

 

 

9.1.  EXPECTATIVAS DE JOVENS COM RELAÇÃO À CONSTITUIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA E DO CASAMENTO75 

 

Devido a essas mudanças inimagináveis que se refletem na grande diversidade de 

formas de família ora existentes, podemos observar as percepções, atitudes e expectativas que 

os jovens têm com relação à constituição e manutenção da família e do casamento, atualmente.  

Em pesquisa realizada nos anos de 1986 e em 1993 Jablonski (2005, p.93 et seq.) 

investigou as atitudes e expectativas de jovens solteiros, universitários de ambos os sexos de 

classe média, residentes majoritariamente na cidade do Rio de Janeiro (homens e mulheres com 

idade média de 20,6 e 21,02 anos, respectivamente), acerca de uma série de tópicos relativos 

ao casamento: sexualidade, papéis da mulher, vantagens e desvantagens da vida de casado, 

importância do amor, e, principalmente, de suas percepções acerca das possíveis mudanças que 

estariam ocorrendo – ou não – na instituição do casamento.  

Nas três pesquisas, foram apurados dados demonstrando que a grande maioria das 

pessoas continua a querer se casar, ter filhos e manter uma relação heterossexual monogâmica 

estável e permanente. A maioria dos respondentes, em todas as três sondagens, demonstrou a 

intenção de se casar (91% em 1986, 86% em 1993 e 86,1% em 2003) dentro de no máximo 10 

anos. Esses dados opõem-se à crença de que os jovens hoje em dia estariam ansiosos por novas 

opções de relacionamento que não o casamento “tradicional”. Não obstante as notícias que 

apresentam o casamento como “em estado terminal”, a magnitude dos números por nós 

encontrados parece descartar a possibilidade de uma imediata rejeição do casamento e a 

consequente busca de formas alternativas.  

                                                           
74 JABLONSKI, Bernardo. Até que a vida nos separe: o enfoque psicossocial. Temas psicol., vol.2 no.2 

Ribeirão Preto ago. 1994. Não paginado. Disponível em:< 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X1994000200007#not1Cima>. Acesso 

em: 01 fev.2017. 

75 A construção desse subcapítulo foi baseado  em JABLONSKI, Bernardo. Atitudes de jovens solteiros frente à 

família e ao casamento: novas tendências? In: FERES-CARNEIRO. Terezinha (Org.) Família e casal: efeitos da 

contemporaneidade. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2005, p. 93-110. Disponível em:< http://www.editora.vrc.puc-

rio.br/media/ebook_familia_e_casal.pdf>. Acesso em:01 fev.2017. 
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Outro ponto em que detectamos uma contradição com a imagem divulgada pela mídia 

diz respeito à questão da virgindade. Obtivemos 23%, 31% e 18,8% de sujeitos se dizendo 

virgens nas três amostras. Levando em conta tão-somente o contingente feminino, os dados 

sobem, respectivamente, para 36%, 41% e 26,3% (lembre-se que a idade média da amostra era 

de 20,60 em 1986, de 21,02 em 1993 e de 20,18 em 2003). Esses números não respaldam a 

imagem idealizada e difundida pelos meios de comunicação de massa de que nossa juventude 

adotaria um padrão bem liberal quanto à sua sexualidade. 

Em Cabo Verde a questão da vida sexual dos jovens, para rapazes e moças começa cedo, 

geralmente antes dos 15 anos. A perda da virgindade não é fonte de muitos comentários, não se 

trata de um evento que mereça preparação por parte das mulheres. Da mesma forma, isso não 

é visto como um problema, ou seja, fonte de conflitos familiares, mas o mesmo não ocorre com 

relação à gravidez. Apesar de ser um fato comum no cotidiano da Vila, a gravidez é fonte de 

preocupação e conflitos na esfera familiar (LOBO,2006, p.85). 

Portanto como bem cita Dias (2015, p.131) “ Caiu o mito da virgindade e sexo - até 

pelas mulheres - se pratica fora e antes do casamento. A concepção não mais decorre 

exclusivamente do contato sexual e o casamento deixou de ser o único reduto da 

conjugalidade”. 

Quanto às expectativas futuras com relação ao próprio casamento em uma clara “ilusão 

de invulnerabilidade” os respondentes da pesquisa acreditam que passarão “o resto da vida com 

uma pessoa”. Essa diferença traduz um otimismo que, curiosamente, não encontra 

correspondência na realidade, já que o número de separações e divórcios vem aumentando. 

Pesquisas relativas ao divórcio, por exemplo, mostram que as pessoas, quando se referem aos 

casamentos em geral, acertadamente prevêem um índice de divórcio em torno de 50%. Essas 

mesmas pessoas, no entanto, quando se referem aos próprios casamentos, estimam uma média 

de fracasso em torno de ... 0%! (Baker & Emery, 1993). Em nosso caso, possivelmente, os 

jovens solteiros respondentes estão se valendo de um desses “mecanismos de defesa” para 

poder “solenemente” ignorar a realidade adversa que os cerca. 

Contudo, demonstrou-se na pesquisa em questão, uma reversão de expectativas em 

relação ao amor romântico. Em 1986 e 1993, o “amor” aparecia como a principal razão para a 

manutenção do casamento, seguido de “respeito mútuo”, “companheirismo”, “confiança” e 

“sexo”. Já na pesquisa mais recente tivemos uma pequena inversão, na medida em que “respeito 

mútuo” passou para o primeiro lugar, ao suplantar por muito pouco o “amor”; já o item 

“confiança” também subiu um posto, trocando de lugar com o “companheirismo” (com o item 

“sexo” em quinto lugar). 
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Quando instados a se pronunciar sobre as possíveis vantagens do casamento, os sujeitos 

destacaram respostas relativas a vivências de “intimidade e compartilhamento” (vida em 

comum, estar juntos o tempo todo, incluindo os momentos difíceis, companheirismo etc.), 

“potencialidade de se ter filhos em condições ideais”, “possibilidade de se construir uma 

família, um lar”, “satisfação psicológica em nível individual”, “melhoria da sexualidade” (sexo 

mais livre, “natural”, legitimado socialmente) e “possibilidade de se ter uma relação estável” 

(mais segura, com mais amor). A única diferença entre as amostras foi neste último item, bem 

mais valorizado nas duas últimas pesquisas. Pode ser um reflexo da percepção do crescimento 

nos últimos anos da incidência de relações afetivas cada vez mais tênues (o “ficar com”, “ficar 

de rolo”, e outras modalidades de relações transitórias substituindo o menos instável “namoro”) 

e pouco compromissadas, além dos perigos relacionados a uma vida sexual mais livre, 

provocados pela ameaça da AIDS. A maior preocupação com essa questão poderia estar 

refletindo um anseio por relações mais duradouras e estáveis. Curiosamente, o item “melhoria 

da sexualidade” foi menos valorizado nesta última sondagem. 

A pergunta que é o reverso da anterior diz respeito às possíveis desvantagens do 

casamento. Como a amostra é de solteiros, os sujeitos responderam em função da percepção do 

casamento dos próprios pais e, também, de tios, parentes e da imagem veiculada pela arte 

(cinema, teatro, literatura) e pela mídia (jornais, revistas, rádio e televisão). Nos três estudos, 

os itens “perda da liberdade e da privacidade”, “rotina e suas consequências” (acomodação, 

monotonia, perda de motivação, perda do romantismo, perda da atração sexual, indiferença, 

etc.), “aumento de compromissos e de responsabilidades” e “perda da individualidade” (ter de 

abrir mão de hábitos e manias, ter de ser menos egoísta etc.) foram os mais citados.                                 

É interessante observar que, passados 17 anos, as críticas ao casamento pouco se alteraram. 

Outras questões da pesquisa referente ao próprio conceito de “traição”, consideraram 

que “Sexo com outra pessoa” foi a resposta mais citada (20,1%), seguida por “beijar/ficar com 

outra pessoa” (12%), “mentir para o parceiro” (11,5%) e “manter uma relação com outra 

pessoa” (10,3%). Não houve diferenças muito relevantes nas respostas entre homens e 

mulheres, embora os primeiros tenham valorizado mais, relativamente, o item denominado 

“apaixonar-se por outra pessoa” (terceiro item mais citado pelos homens), enquanto as mulheres 

enfatizaram a importância do item “mentir para o parceiro” (em segundo lugar para as 

mulheres). Uma outra indagação, referida igualmente à questão da traição, seria a possibilidade 

de relações extraconjugais para o homem e para a mulher, revelou que sem distinção de gênero, 

em 1986, 35% dos entrevistados admitia a infidelidade para os homens e só 24% para as 

mulheres. Em 1993, os percentuais foram de 18% e 13% e, em 2003, de 16% e 9% – esta última, 
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uma diferença bem significativa: p < 0,0001. Separando as respostas por gênero, observamos 

as mulheres como mais igualitárias: apenas 8,5%, e 8% e 8,9% de respostas afirmativas. Na 

verdade, as mulheres mostraram, de modo geral, uma atitude contrária à possibilidade de 

relações extramaritais, seja para si mesmas, seja para os homens. Estes é que deram respostas 

diferenciadas: bem liberais quando referidos a si mesmos, e bem mais restritivos quando 

referidos ao sexo oposto. Assim, por exemplo, no estudo de 2003, 23,7% da amostra masculina 

admitiram a possibilidade de relações extramaritais para os homens contra apenas 8,3% para as 

mulheres. 

Também os jovens manifestaram críticas à união de seus pais, girando em torno da 

excessiva submissão da mãe, da rotina dominando a relação, da falta de diálogo entre os pais e 

falta de respeito mútuo, foram as respostas mais indicadas, tanto em 1986 como em 1993. Mas, 

na sondagem de 2003, o item “dificuldades no relacionamento” foi bastante citado (segundo 

erro mais citado). “Adultério cometido por pais (ou mães) ” também teve expressiva indicação 

(quarto lugar), bem como “excesso de conflitos/brigas”. Ou seja, houve um declínio das queixas 

com relação à “submissão da mãe”, à questão da “rotina” e à “falta de respeito mútuo” e um 

aumento das críticas quanto às “dificuldades no relacionamento na união dos pais”, “excesso 

de conflitos” e “adultério de um dos cônjuges”. Podemos supor que, nos últimos 10 anos, as 

mães tenham de fato se mostrado menos submissas, o que talvez explique igualmente – por 

consequência – o aumento de brigas e conflitos.   

Os jovens priorizam a realização individual acima dos ditames normalmente exigidos 

pela vida em família, o que faz prever o aumento de conflitos em suas futuras uniões, caso 

mantenham tais perspectivas de vida, ligadas ao elogio da autonomia, da independência e da 

satisfação pessoal. Assim, apesar da “crise do casamento”, os jovens parecem dispostos a se 

casar. Embora conscientes das dificuldades envolvidas, traduzidas pelo crescente números de 

divórcios, não parecem preocupados de antemão com a busca de soluções, parecendo acreditar 

que “com eles será diferente”.  

É, sem dúvida, dentro da família que as condições atuais sociais, econômicas, 

emocionais são vivenciadas e que as relações entre os membros familiares são profundamente 

afetados (HINTZ,2001, p.14).  

Esses números revelam, a nosso ver, mudanças significativas no âmbito da família e do 

casamento. Duas das mais antigas instituições sociais da humanidade, que já enfrentaram ao 

longo dos tempos toda sorte de desafios, parecem estar vivendo uma época delicada que merece, 

no mínimo, cuidados - e estudos – especiais. De certa forma, a própria definição de família está 

em questão, já que o modelo familiar no qual o pai sai para trabalhar e a mulher fica em casa, 
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dedicada ao lar e aos filhos, parece estar, como vimos, em vias de extinção (JABLONSKI,2005, 

p.95). 

Evidentemente, há outros aspectos relevantes, que neste curto ensaio não pudemos 

abordar. Esperamos, no entanto, ter chamado a atenção para o fato de que boa parte da atual 

crise ancora-se na impossibilidade de se conviver com demandas tão antagônicas, impostas pela 

própria sociedade. Monogamia versus permissividade, permanência versus apelo ao novo, 

tradição versus novidade, vida em família versus incentivo à realização pessoal, culto à 

efemeridade das paixões versus estabilidade das relações. Quanto ao futuro, vai depender dos 

valores que nossa sociedade pretenderá incentivar, com os custos e benefícios implícitos nas 

opções preferidas e preteridas. De qualquer forma, a história da família e do casamento, mesmo 

marcada por outras crises e períodos difíceis, evidencia que, com boa dose de flexibilidade e 

pragmatismo, os problemas, foram enfrentados e resolvidos. Não há por que acreditar que no 

futuro será muito diferente (JABLONSKI,1994)76. 

 

  

                                                           

76 JABLONSKI, Bernardo. Até que a vida nos separe: o enfoque psicossocial,1994,op. cit. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Observa que no presente estudo cujo a finalidade é analisar novos temas e novas 

questões, bem como construir novos debates em torno do conceito de família, já que, ao longo 

dos anos, sofreu mudanças na instituição familia. 

Desde que o mundo existe, a família é considerada a base principal para viver em 

sociedade, ou seja, ela é o intermédio entre o indivíduo e a sociedade, já que a partir dela que 

formamos a nossa primeira identidade social.  

Em uma perspectiva histórica, a instituição familiar foi construída em cima de modelo 

canônico com valores sagrados, onde a configuração das famílias era centrada na figura do 

pátrio poder, formado pelo pai, mãe e filhos, esses laços familiares unidos unicamente pelo 

vínculo de matrimônio como sendo o único modelo aceito pela sociedade.  Este sistema 

patriarcal se deu, desde os primórdios, onde a religião exerceu grande influência sobre as 

famílias, mais precisamente na cerimônia religiosa do casamento, da qual tinha como objetivo 

a formação de familia não pelo laço da afetividade, mas pela necessidade de transmissão do 

patrimônio familiar, a situação do casamento exclusivo, monogâmico e a proibição da 

dissolução do casamento.  

Devido a isso, desde a origem e evolução da relação familiar,  percebe que a autoridade 

estava no poder somente do homem, que era considerado o chefe de familia, e tinha poder 

marital sobre a mulher e os filhos. Assim as mulheres eram obrigadas a abandonar a casa dos 

seus familiares para assumir um papel de submissa do marido, mulher do lar, dever de 

fidelidade e conceber um herdeiro homem para dar continuidade de uma familia, obedecendo 

as regras impostas pelo homem, caso houvesse o descumprimento das regras, as mulheres e 

filhos correriam serias consequência danosas e até mesmo desastrosas. 

No entanto, pelo encadeamento das transformações sociais, culturais e políticas, a 

família passa a ter um conceito plural polissêmico. Com a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, foi responsável pelas mudanças jurídicas e equilíbrio na estruturação da familia, 

estabelecendo no artigo 226 “A familia é a base da sociedade e merece especial proteção do 

Estado”. Deste modo, desprende-se do modelo único tradicional de familia(as famílias 

matrimonial, união estável e familia monoparental,) já reconhecidos no ordenamento jurídico, 

permitindo o reconhecimento de outras entidades familiares como, Família Unipessoal, União 

Homoafetiva, Família Pluriparental, Família Paralela, Família Anaparental, Família 
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Reconstituída ou família mosaico, Família Eudemonista, que apesar de não estarem no 

ordenamento jurídico, merecem proteção do estado e da sociedade, da qual, em geral, 

encontram-se à margem da proteção normativa que lhe é devida.  

Pode-se concluir, que o ordenamento jurídico brasileiro reconhece juridicamente as 

diversas espécies de família, garantindo-lhes a tutela constitucional, já que a lei maior elegeu o 

princípio da dignidade da pessoa humana como cláusula pétrea constitucional, bem como o 

direito à família e à liberdade, previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Assim, por viver numa sociedade democrática com diversidades familiares, tem a 

prevalência dos direitos humanos, da qual o estado que tem nos seus princípios constitucionais 

a finalidade de construir uma sociedade livre, solidaria, justa, sem preconceito de raça, sexo ou 

religião, não admite qualquer forma de discriminação ou preconceitos, assume desta forma a 

possibilidade e a necessidade do reconhecimento das diferenças e da aceitação necessário para 

realização da dignidade da pessoa humana. 

Como pode-se observar ao longo do trabalho, com o surgimento das novas instituições 

familiares, o que se destaca na familia moderna não está relacionado ao sistema absolutamente 

patriarcal do século XX, pelo contrário, atende a realização pessoais, ligadas sobretudo no 

amor, afetividade, lealdade, confiança, respeito, solidariedade e felicidades, valorizando cada 

um dos seus integrantes da sociedade de forma que respeita o princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

No contexto atual, o Direito das Famílias complementa os princípios e valores das 

normas por intermédio de argumentos de Direito Civil-Constitucional, considerando os direitos 

fundamentais, a dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III da CF/88), princípio da solidariedade(I 

do art. 3º CF), igualdade entre homens /mulheres e filhos (Artigo 5º caput), princípio da 

liberdade nas relações familiares(art. 226, § 7º CF), princípio da afetividade(art.227, §§ 5º e 6º/ 

art. 226, § 4º), princípio convivência familiar e comunitária(art.227),princípio mínima 

intervenção do estado na família. 

Ao longo do trabalho chega-se à conclusão que há diferenças e semelhanças entre o 

sistema jurídico de Cabo Verde e Brasil.   

Pode-se considerar que a família cabo-verdiana assenta na continuidade da tradição 

colonial. Ainda existe forte influência do domínio do homem em relação à mulher que quase 

sempre é desvalorizada e menosprezada, fatos que marcaram no tempo a maneira do homem 

cabo-verdiano entender a mulher normalmente como um ser inferior. 

A familia do arquipélago está desestruturada e fragmentada, isto é, devido a fatores 

como pobreza, migração, poligamia, formação precoce da família, conflitos, a entrada da 
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mulher no mercado do trabalho, violências, entre outros, os cabo-verdianos vão estruturando as 

suas famílias em múltiplas configurações. 

Desta forma, por força das circunstâncias culturais e sociais, em Cabo Verde 

encontramos uma multiplicidade de agregados familiares, podemos classificar em família dita 

tradicional ou alargada, famílias nucleares, monoparentais e poligâmica.  

Do que se sabe sobre a sociedade cabo-verdiana, se compõe à primeira vista, por 

diferentes tipos de relações, onde o “casamento de papel passado”, entre um homem e uma 

mulher, não representa a prioridade na construção das famílias, ou seja, é composta por casais, 

na sua maioria, que vivem em União de fato, sem qualquer registro na lei, mas no conhecimento 

de todos.  Deste modo, podemos afirmar que devido à crise e perda de valores, os cabo 

verdianos atualmente optam por adiar o casamento.  

O direito de familia de Cabo Verde e Brasil introduzir profundas alterações na 

organização da vida política e social do Estados, assim, buscam eliminar as desigualdades 

existentes no relacionamento no seio dessas famílias, assegurando juridicamente a igualdade 

entre os cônjuges na sua relação dentro dela, na proteção da família, preservando assim os seus 

direitos. 

Vários são as definições do casamento dados pelos autores, mas podemos observar que 

o casamento é resultado de uma longa tradição histórica, sendo um ato solene responsável pela 

união entre duas pessoas, pode ser celebrado de forma religioso e/ou civil, unidos pelo sagrado 

matrimônio religioso. No entanto, a instituição de sacralização do casamento sempre teve 

influência sobre a sociedade, da qual impôs, que num relacionamento entre duas pessoas, só 

seria valido e respeitado se fosse a única forma de convívio. Entretanto, não significa que seja 

a única forma de constituir um vínculo afetivo.  

Atualmente, tanto em Cabo Verde como no Brasil, existe outras formas de estruturação 

familiar como a união estável. Está instituição no direito de familia em Cabo Verde, é 

denominada de união de fato, e o principal requisito para a sua configuração como instituto 

jurídico é a convivência de cama, mesa e habitação, estável, singular e séria entre duas pessoas 

de sexo diferente com capacidade legal para celebrar casamento, por um período de, pelo 

menos, três anos, que pretendem constituir família mediante uma comunhão plena de vida. 

Importante ressaltar que a que a união estável produz os mesmos efeitos legais de casamento. 

Assim, o estado deu passos significativos na proteção à família, assegurando a igualdade nas 

relações entre os cônjuges, dessa forma, para constituir uma união estável é preciso que já haja 

uma relação afetiva, como uma convivência pública, contínua e duradoura cujo objetivo seja 

de constituir família. 
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  Outro ponto levantado no trabalho, é questão da monogamia, já que a tal não é regulada 

por nenhum dispositivo legal.  Vem acompanhado de uma polêmica, alguns a classificam como 

princípio constitucional, outros a consideram como um inconveniente intransponível ao 

reconhecimento das famílias simultâneas e há ainda aqueles que a definem como padrão moral 

de conduta.  

Alguns ensinamentos da Antropologia ensinam que: os homens, do mesmo modo que 

as mulheres, têm duas alternativas que são facilmente reconhecidas. O homem pode formar um 

casal com uma mulher por vez: monoginia (do grego mono, “uno”, e ginia “fêmea”) ou pode 

ter múltiplas parceiras concorrentes: poliginia (várias mulheres). As mulheres têm duas 

possibilidades semelhantes: monoandria (um homem) ou a poliandria (vários homens). São os 

termos comumente usados para descrever os diferentes tipos de matrimônios humanos. Desse 

modo, o dicionário define monoginia como “a situação ou costume de ter uma só esposa por 

vez”, monoandria como “um marido”, poliginia como “várias esposas” e poliandria como 

“vários maridos”. Monogamia significa “um cônjuge”; poligamia traduz “vários cônjuges, sem 

definição de sexo”. 

Percebe que, a monogamia é uma caraterística histórico sociológico da familia, imposta 

pelo ordenamento jurídico de civilização cristã conservadora, estabeleceu que a construção 

familiar mais apropriada deveria ter como base a pratica da monogamia, isto é, uma forma de 

matrimônio entre um homem e uma mulher, proibindo que o indivíduo tem mais de uma esposa 

ao mesmo tempo. Porém, se observarmos na prática, desde tempos primitiva até os dias atuais, 

tanto em cabo verde como no brasil existe a pratica da poligamia e não da poliandria.  

Esta questão da monogamia traz à tona o debate do dever de fidelidade que é exigida 

mais para a mulher do que para o homem. Mesmo legalmente previsto no código civil, não tem 

qualquer eficácia jurídica, já que o estado não pode interferir nas relações conjugais, devendo 

respeitar a intimidade e escolha de cada casal. 

Entretanto, esse dogma imposta pelo ordenamento jurídico, interfere num fundamental 

princípio constitucional, a da liberdade de escolha de cada indivíduo, essa que deve prevalecer 

naquela que é uma das searas da vida na qual os sujeitos travam algumas das mais relevantes 

relações no tocante à formação de sua subjetividade e desenvolvimento de sua personalidade.  

Por fim, a instituição mais sagrada que já existiu, qual seja a Familia tem sofrido várias 

transformações, com surgimento dos novos arranjos familiares. Devido isso, na atualidade, as 

pessoas não têm a intenção de seguir os padrões de formação de familia tradicional, estão cada 

vez mais modificando as concepções sobre os relacionamentos amorosos. Tais mudanças se 

expressa devido a alguns fatores como, o aumento de divórcio levando as pessoas a pensar que 
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o casamento é algo ultrapassado, não tem só como finalidade a procriação, mas sim, é preciso 

ter um vínculo afetivo e de amor gerando comprometimento mútuo, atrativa e gratificante; 

muitos seguem o tipo de relacionamento aberto, da qual os parceiros concordam em buscar 

relacionamento sexuais independente mas sem envolvimento afetivo fora da relação principal; 

encontramos a estrutura familiar constituída por casais sem filhos por opção, isto porque muitos 

optam por priorizar sua vontade de satisfação pessoal e profissional; encontramos aquelas 

pessoas que optam por ter um espaço físico individual, onde não precisam necessariamente 

fazer trocas emocionais vindas de um convívio compartilhado; e existe aquele relacionamento 

em que em comum acordo é possível se envolver sexualmente e afetivamente  de forma estável 

com diversas pessoas ao mesmo tempo, entre outros. 

Em resumo, com essas mudanças sociais, tem-se que apagar essa ideia antiga e aprender 

para a diversidade de formas que os relacionamentos podem tomar já que cada um escolhe a 

forma que lhe cabe melhor e cabe a todos nós aceitar e respeitar as escolhas diferentes tanto 

monogâmicas ou poligâmicas. Até porque, no fim das contas, o que importa é o AMOR.  
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