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RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a fazer uma análise da legislação da dissolução da sociedade 

conjugal, a partir da introdução do desquite no sistema jurídico brasileiro até a Emenda 

Constitucional nº 66/2010, ou seja, sua atual configuração, pelo prisma das relações líquidas 

em que se constitui a sociedade contemporânea, perpassando também pelo casamento, 

aprofundando o seu estudo no conceito de família e das alterações na estruturação da 

sociedade familiar, impactando diretamente nas normas do Direito das Famílias e, 

consequentemente, na dissolução do matrimônio. Assim, como premissa desse estudo, 

apresenta-se as relações líquidas influenciaram na atual legislação de divórcio, de uma forma 

mais ampla, que o direito é espelho da realidade social em que se insere. 

 

 

Palavras-chave: Relações líquidas. Dissolução da sociedade conjugal. Casamento. Família. 

Direito de Família. 



ABSTRACT 

 

The following work proposes to make an analysis of the legislation of the dissolution of the 

conjugal society, starting from the introduction of the “desquite” in the Brazilian legal system 

until the Constitutional Amendment nº 66/2010, that is, its current configuration, by the prism 

of the fluid relations in which contemporary society is constituted, also through marriage, 

deepening its study in the concept of family and changes in the structuring of the family 

society, directly impacting on the norms of Family Law and, consequently, on the dissolution 

of marriage. Thus, as a premise of this study, it is presented the fluid relations influenced in 

the current divorce legislation, in a broader way, that law is a mirror of the social reality in 

which it is inserted. 

 

 

Keywords: Fluid relations. Dissolution of the conjugal society. Marriage. Family. Law 

Family. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho busca analisar como as relações líquidas influenciaram no 

ordenamento jurídico brasileiro, mais especificamente no instituto do Divórcio, assim sendo, 

a ideia a ser discutida é que a realidade social afeta e produz o direito, tendo esse que se 

adequar as demandas sociais, as alterações sofridas no âmago da sociedade, pois precisa se 

coadunar com a realidade que está normatizando, para que possa ter plena efetividade. 

Assim, se conduzirá o estudo primeiramente pelo conceito que apresenta Zygmunt 

Bauman em seu livro “Amor líquido”, expondo-o e esmiuçando seus detalhes, para fazer uma 

base que sustentará toda análise proposta, já que é sob o prisma das relações líquidas que se 

norteará a forma que será abordado os próximos assuntos, quais sejam, casamento e divórcio. 

Prosseguindo, será apresentado o “casamento”, aprofundando em como se dá a sua 

constituição e papel que teve ao longo das mudanças sociais, tanto perante o direito, quanto 

perante a sociedade. Sobre direito, será descrito sua função dentro do Direito das Famílias, 

principalmente na sua formação, além de se atentar a conceituação das entidades familiares 

para melhor atender a análise desse instituto. Realizará um estudo perpassando por como as 

alterações na sociedade afetaram a forma como o direito entendia as entidades familiares e as 

regulamentava, principalmente o matrimônio. 

Concluir-se-á com o divórcio, que representa o fim da sociedade conjugal, ao estudar 

as principais alterações que sofreu até chegar na sua concepção atual, e sempre a reflexo das 

mudanças sociais, principalmente no entendimento sobre família, que gerou significativo 

impacto em sua legislação. Assim, com a visualização da forma como se caracterizou tanto o 

casamento quanto o divórcio sob influência da efervescente metamorfose ambulante que é a 

sociedade, e considerando a liquidez contemporânea, culminar-se-á na confirmação da 

premissa desse trabalho: que o direito tem a necessidade de coadunar-se com a realidade 

social em que se insere para regula-la com eficiência, em outras palavras, que as relações 

líquidas afetaram a legislação sobre divórcio. 

Insta salientar que o presente estudo não tenho cunho histórico, ou seja, não se propõe 

a fazer uma análise histórica, aprofundando em datas e momentos históricos específicos, 

sendo utilizado uma forma mais geral ao se tratar dos institutos que serão objeto de estudo. 

A técnica utilizada para auxiliar na pesquisa será a de análise das relações líquida a 

partir do livro “Amo líquido”, da análise da legislação e da literatura doutrinária. Isto é, 

teremos como fontes as legislações que alteraram o instituto, casos julgados que versarem 

sobre o objeto proposto e autores jurídicos que tenham trabalhos sobre o tema proposto. 
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Já o método será o dedutivo e qualitativo, com aquele partindo de uma generalização 

para uma questão particularizada e este considera que existe uma relação entre o mundo e o 

sujeito que não pode ser traduzida em números; a pesquisa é descritiva, o pesquisador tende a 

analisar seus dados indutivamente. 
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2 DAS RELAÇÕES LÍQUIDAS 

 

“Mas que seja infinito enquanto dure”, foi a máxima apresentada por Vinicius de 

Moraes em seu Soneto de Fidelidade1 sobre o amor. Mas a pergunta é: quanto duraria esse 

“infinito”? Interessante observar também os versos que antecedem uma das mais famosas 

frases da poesia brasileira: “Eu possa me dizer do amor (que tive): / 

Que não seja imortal, posto que é chama”. Observa-se como o poeta escreve sobre a 

efemeridade do sentimento, uma vez que, apesar de arrebatador, não é “imortal”, pois 

encontra seu fim, assim como uma chama que arde. Seu esplendor, seu ápice, culmina no seu 

consequente apagar. 

Assim que se perfaz as relações líquidas, cerne da nossa sociedade, que se caracteriza 

por relacionamentos instáveis, frágeis e voláteis, em que os vínculos criados podem ser 

facilmente desfeitos por sua fragilidade, sendo esse um aspecto fundamental, pois a 

efemeridade é intrínseca a sua natureza, podendo, logo, os laços serem facilmente rompidos. 

Como expõe o autor Zymunt Bauman em seu livro “Amor líquido”, elas apresentam “data de 

validade”, ou sua duração se estende até que algo melhor seja oferecido. A lógica do modelo 

capitalista de produção, just in time2, invade as relações privadas. Trata-se os relacionamentos 

como descartáveis, superficiais, de fácil troca, como mercadorias, em que no momento que 

sua utilidade é diminuída ou fica ultrapassada, já está na hora de ser substituída.  

Para melhor entender esse conceito de relações líquidas e como se dá a sua presença 

no meio social, será feita uma exposição de como elas se compõem, detalhando as suas 

características e peculiaridades, para formar uma sólida base de conhecimento sobre essa 

concepção que auxiliará a desenvolver inicialmente o assunto que será aprofundado nos 

próximos capítulos. 

 

2.1 SEMPRE “CONECTAR-SE”, NUNCA “RELACIONAR-SE” 

 

Na Era das trocas de mensagens instantâneas, em que é possível conhecer pessoas do 

mundo inteiro sem ao menos sair do lugar, um mundo totalmente conectado, relacionar-se 

virou abominável, pois, para que submetermo-nos aos efeitos colaterais dos relacionamentos, 

                                                
1 MORAES, Vinicius de. Poemas, Sonetos e Baladas. São Paulo: Edições Gavetas, 1946. 
2 Expressão da língua inglesa, traduz-se como “no momento certo”. Trata-se de um sistema de 

administração da produção que determina que nada deve ser produzido, transportado ou comprado 

antes do “no momento certo”. É um conceito relacionado a produção por demanda, onde 

primeiramente vende-se o produto para depois comprar a matéria-prima, e só depois fabricá-lo ou 

montá-lo (GIATTI, 2016?). 
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como a enclausura, as incertezas, o desgaste, se é possível manter apenas uma conexão em 

que, na mais singela demonstração de aborrecimento, pode-se, com o toque de um dedo, 

desfaze-la? (BAUMAN, 2004) 

Outro ponto positivo é a quantidade de conexões possíveis de serem feitas quase que 

instantaneamente, com opções variáveis, que atendem todos os tipos de gosto e, no momento 

em que não atenderem mais, podem facilmente serem desconectadas e substituídas, 

mantendo, assim, as possibilidades sempre abertas, sem a criação da afinidade, um vínculo 

sólido (BAUMAN, 2004), sendo esse caracterizado por uma ligação estável, profunda e 

enraizada entre as pessoas que compõe uma relação. 

Nessa perspectiva, de um cardápio recheado de opções amorosas, adentra-se a uma 

ideia que as relações amorosas seriam, na verdade, produtos a serem adquiridos, com o 

propósito de fornecer experiências amorosas. 

 

2.2 MERCADO CONSUMERISTA DE EXPERIÊNCIAS AMOROSAS 

 

Vive-se num mundo em que se relacionar acaba sendo uma aposta arriscada, pois, 

além das suas partes negativas a que se está passível de sofrer, restringe a possibilidade que se 

tem na escolha de alguém como parceiro, logo, qual a certeza que o atual relacionamento será 

melhor que o que virá depois? A possibilidade é a que seduz e a incerteza o que fomenta 

(BAUMAN, 2004). Ademais, ao promover uma análise às revistas e reportagens em geral 

sobre relacionamentos, diz Bauman que esses meios de comunicação ditam que, mais 

importante que ter um parceiro, é superar o provável término com esse (BAUMAN, 2004) e, 

assim, adquirir a falsa “experiência amorosa”, que na verdade é a experiência de “terminar 

rapidamente e começar do início”, pois a próxima relação pode ser melhor que a anterior ou 

atual (BAUMAN, 2004). Logo, se não está dando certo, por que perder tempo com tantas 

opções disponíveis? É só para passar para o próximo parceiro dentre as diversas opções que 

são apresentadas, mas nunca criar vínculo, já que, provavelmente, o relacionamento após essa 

será muito melhor, acumulando, com efeito, mais “experiências amorosas”, que aperfeiçoarão 

as “habilidades de amar” e, consequentemente, refinarão a nossa confusa busca por uma ideia 

de amor distorcida (BAUMAN, 2004). 

 

Pode-se até acreditar (e frequentemente se acredita) que as habilidades do fazer 

amor tendem a crescer com o acúmulo de experiências; que o próximo amor será 

uma experiência ainda mais estimulante do que a que estamos vivendo atualmente, 
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embora não tão emocionante ou excitante quanto a que virá depois. (BAUMAN, 

2004, p. 19) 

 

Segundo Bauman, as pessoas não buscam “construir” o amor, mas querem algo já 

pronto e de uso imediato, como um produto, fazendo com que a ideia do prazo de validade e 

da obsolescência programada, essência da cultura consumerista, invada as relações íntimas, 

tornando-as descartáveis, além de fomentar uma procura incessante por algo que não pode ser 

“adquirido”, como a habilidade de amar, ou o amor sem todas as suas circunstâncias 

agridoces, que são inatas a esse sentimento (BAUMAN, 2004).  

 

E assim é uma cultura consumerista como a nossa, que favorece o produto pronto 

para uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação instantânea, resultados que não 

exijam esforços prolongados, receitas testadas, garantias de seguro total e devolução 

do dinheiro. A promessa de aprender a arte de amar é a oferta (falsa, enganosa, mas 

que se deseja ardentemente que seja verdadeira) de construir a “experiência 

amorosa” à semelhança de outras mercadorias, que fascinam e seduzem exibindo 

todas essas características e prometem desejo sem ansiedade, esforço sem suor e 

resultados sem esforço.” (BAUMAN, 2004, p. 21-22) 

 

Como conceitua o mencionado autor, procura-se a mercadoria perfeita, de satisfação 

imediata de todos os anseios, esquecendo que os sentimentos não podem ser comprados, mas 

devem ser construídos, e que todas suas partes são fundamentais para a constituição e 

funcionamento de uma relação (BAUMAN, 2004). 

 

 

2.2.1 O Desejo e o Impulso 

 

Ainda seguindo a lógica consumerista, o impulso rege o consumo, a vontade de 

possuir, de comprar, pois o desejo de adquirir, esse necessita de tempo para amadurecer, 

tempo esse que, na modernidade líquida, parece demasiadamente longo e por isso precisa ser 

encurtado, portanto, temos a substituição do desejo pelo impulso, que tem como objetivo a 

satisfação imediata do desejo (BAUMAN, 2004). Como nos shoppings, seus administradores 

não precisam que seus prováveis consumidores comprem para satisfazer um desejo, pois o 

tempo para criação e maturação desse sentimento, ou seja, concretizar a vontade de ter algo 

considerando todos os seus aspectos, como por exemplo, a sua utilidade, é longa demais, 

sendo muito mais rentável as compras por impulso, e assim cria-se um ambiente totalmente 

propício para que tal sentimento nasça instantaneamente, enquanto circulam pelo 

estabelecimento (BAUMAN, 2004). Consequentemente, sem análise completa de um produto 
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e da sua necessidade antes da sua compra, buscando solidificar o desejo, há o afastamento da 

racionalidade, já que o impulso se baseia numa ação espontânea, sem demandar maiores 

justificativas para essa. 

E claro, esses impulsos não precisam durar mais que a sua própria conclusão, em que 

ocorre um “suicídio assistido”, ou seja, no momento em que são satisfeitos logo acabam, e é 

exatamente essa a proposta do shopping, tudo ser volátil, tanto o nascer quanto o extinguir 

dos impulsos, e já o estímulo para o desejo deve se restringir ao de “abandonar-se aos 

impulsos” e sua imediata satisfação (BAUMAN, 2004). Essa volatilidade é justamente o que 

atrai no impulso, por ser passageiro e em que se acredita na efemeridade das suas 

consequências, não sendo capazes de impedir novos momentos de êxtase prazerosos 

(BAUMAN, 2004). Essa mesma ideia é aplicada nas relações, ou mais especificamente, nas 

sexuais: 

 

No caso das parcerias, e particularmente das parcerias sexuais, seguir os impulsos 
em vez dos desejos significa deixar as portas escancaradas “a novas possibilidades”, 

que [...] podem ser “mais satisfatórias e completas” [...] (BAUMAN, 2004, p. 27) 

 

Nas relações líquidas, seguindo os mandamentos do modelo just in time, procura-se 

algo que já esteja pronto para ser “consumido”, que não demande nenhum trabalho, esforço, 

e, mais do que isso, tempo, e que da mesma forma repentina que surja, também seja a que se 

extingue (BAUMAN, 2004). Assim, o desejo perde seu lugar, por necessitar de tempo para 

ser cultivado e preparado, além exigir mais dedicação daquele que se propõe a segui-lo 

fielmente, e o impulso dinamiza essas necessidades, tornando-o mais direto, focando em seu 

alvo, ou seja, na satisfação (BAUMAN, 2004). E, como os bens de consumo, as parcerias 

visam atingir seu objetivo de satisfação imediata, sem que precise de qualquer preparação 

prévia, e, claro, apenas uma única vez, além de apresentarem a mesma característica dos bens 

que deixaram de cumprir sua função ou estão obsoletos: são descartáveis, devendo ser 

substituídas desde logo (BAUMAN, 2004). 

 

Consideradas defeituosas ou não “plenamente satisfatórias”, as mercadorias podem 

ser trocadas por outras, as quais se espera que agradem mais, mesmo que não haja 

um serviço de atendimento ao cliente e que a transação não inclua a garantia de 

devolução do dinheiro. Mas, ainda que cumpram, o que delas se espera, não se 

imagina que permaneçam em uso por muito tempo. [...] Alguma razão para que as 

parcerias sejam consideradas uma exceção a regra? (BAUMAN, 2004, p. 28) 
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Logo, respeita-se a máxima consumerista que o próximo lançamento, ou no caso das 

relações líquidas, ressaltando seu caráter volátil, que a próxima parceria a ser estabelecida 

será mais satisfatória e completa, além desse sistema de “consumação imediata e descarte” 

permitir acumular mais “experiência amorosa” e, consequentemente, evoluir nossa 

“habilidade de amar”. 

 

2.3 DESCONFIANÇA INATA 

 

Viver na sociedade contemporânea é saber que precisa estar vigilante todo o tempo, 

pois ninguém é confiável ou digno na nossa confiança, já que em algum momento essa 

devoção não será compensada, não se manterá constante, resultando em frustração 

(BAUMAN, 2004). Assim, traz Bauman (2004, p. 113) que “a experiência individual aponta 

obstinadamente para o eu como o eixo mais provável da duração e da continuidade procurada 

com tanta avidez”. 

“Não confie em ninguém”, aprende-se esse ensinamento continuamente desde a 

infância, tanto pelas experiências humanas relatadas e/ou pelas estratégias de vida 

apresentadas, sendo esse pensamento comprovado e fortalecido com os programas televisivos, 

como os famosos realities show3: o que importa é o prêmio, os participantes estão pela sua 

própria sorte, lutando pela sobrevivência, uns contra os outros, e todos são uma ameaça 

recíproca ao objetivo principal e, como ameaças, precisam neutralizadas e superadas, para que 

se conquiste a vitória (BAUMAN, 2004). 

 

Cada jogador, a cada minuto, está por conta própria, e para progredir (sem falar em 

chegar ao topo!) deve primeiro colaborar na exclusão de muitas outras pessoas 

ávidas por sobrevivência e sucesso que estão bloqueando o caminho – mas apenas 

para superar, uma por uma, todas aquelas quem tivemos e cooperar, e abandoná-las, 

derrotadas e inúteis. (BAUMAN, 2004, p. 109) 

 

Esses “shows da vida real” tem a finalidade de capturar o comportamento humano em 

situações adversas, contudo, não se distancia muito daquele empregado na realidade do 

cotidiano, sendo, na verdade, ensaios públicos sobre a descartabilidade dos seres humanos 

(BAUMAN, 2004). O objetivo humano será cumprir suas próprias metas, buscando 

ultrapassar e superar uns aos outros; as pessoas serão úteis até o ponto que sirvam para o 

propósito que se almeja, e no momento em que os benefícios esperados diminuem ou 

terminam, elas se tornam descartáveis e, portanto, como todos guiam-se por essa mesma 

                                                
3 Palavra inglesa, significa “show da realidade”, são programas de televisão baseados na vida real. 
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lógica, a vigilância constante se torna imprescindível, ou seja, o mais apto sobreviverá 

(BAUMAN, 2004). 

 

[...] este é um mundo duro, feito para pessoas duras: um mundo de indivíduos 

relegados a se basearem unicamente em seus próprios ardis, tentando ultrapassar e 

superar uns aos outros. Ao conhecer um estranho você precisa em primeiro lugar de 

vigilância, e em segundo e terceiro lugares de vigilância. Aproximar-se, colocar-se 

ombro a ombro e trabalhar em equipe fazem muito sentindo enquanto ajudam a 

avançar em seu próprio caminho. Mas perdem a razão de ser quando não trazem 

mais benefícios, ou quando estes – esperada ou apenas possivelmente – são menores 

que os obtidos evitando-se compromissos e cancelando-se obrigações. (BAUMAN, 

2004, p. 110-111) 

 

Com a “desconfiança até segunda ordem” sendo a regra social que norteia o início das 

relações, e se perpetuando como uma sombra ao longo de seu desenvolvimento, a fragilidade 

se torna traço marcante, pois investir confiança em algo cercado de incertezas seria condenar-

se a frustração, além de que, quanto mais frágil o laço, mais fácil de rompê-lo, sem gerar 

maiores consequências. 

 

2.3.1 Relacionamentos puros 

 

Com a latente “natural desconfiança” infestando as interações humanas, há o 

desenvolvimento dos chamados “relacionamentos puros”, esses se distinguem por ter como 

base a premissa de ser estabelecido quando dele cada parceiro ganha algo e se mantém só 

enquanto ambos acreditem que estão proporcionando a cada um satisfações suficientes, 

capazes de justificar a permanência daquela relação (BAUMAN, 2004). É interessante 

observar como a forma que rege o relacionamento puro muito se assemelha a lógica 

contratualista de um negócio jurídico bilateral, ao levar em consideração a “vontade das 

partes” que, no contrato, quando firmado, estabelecerá que ambas as partes se obrigam a 

fornecer algo ao outro, assim como no relacionamento puro. E esse “terá validade” enquanto 

os parceiros decidirem que ainda continuam a fornecer ganhos recíprocos.  

Assim, como conceitua Giddens (p.58, 137 apud BAUMAN, 2004, p. 111), sobre 

relacionamento puro, é que ele não 

 

[...] é como 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 
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relação seja mantida, é necessária a possibilidade de compromisso duradouro. Mas 

qualquer um que se comprometa sem reservas arriscar-se a um grande sofrimento no 

futuro, caso ela venha a ser dissolvida.  

 

Logo, a ideia de um compromisso incondicional, como a trazida pelo casamento, deve 

ser sumariamente evitada, pois é colocar-se numa situação extremamente perigosa e arriscada, 

já que não há nenhuma garantia que a outra parte, a qualquer momento, não irá optar por 

desfazer a relação por essa não lhe trazer mais os resultados pretendidos, ou apenas que partir 

para outra relação a satisfará mais, respeitando o espírito consumerista que guia a sociedade 

líquida (BAUMAN, 2004). Assim, os sentimentos, ao serem investidos na parceria, junto com 

realização de um voto de fidelidade, gera o risco mais temido em um mundo de relações 

líquidas: a dependência em relação ao seu parceiro, e essa dependência, devido a essência 

“pura” do relacionamento, não pode nem precisa ser recíproca, isto é, o parceiro não tem 

nenhum vínculo que o prenda, ao contrário daquele que é dependente, podendo circular 

livremente, sem que o outro possa lhe impedir (BAUMAN, 2004). 

O relacionamento puro, então, justamente por sua característica “pureza”, prolonga-se 

até quando persista a sua conveniência a ambas as partes, sendo, assim, frágil; logo, 

estabelecer confiança em uma situação tão inconstante e insegura como essa torna-se inviável, 

havendo, consequentemente, uma proliferação de parcerias frouxas e eminentemente 

revogáveis, substituindo o, agora, antigo modelo de união pessoal, representado pelo 

casamento, que trazia a premissa de “até que morte nos separa”, reforçando a ideia de um 

vínculo estável e duradouro, oposto a liquidez contemporânea (BAUMAN, 2004) 

 

2.4 AFINIDADE E PARENTESCO 

 

A afinidade traz em sua semântica o conceito de conexão estabelecida entre pessoas a 

partir dos gostos, sentimentos, opiniões que compartilhem, e essa conexão cria um vínculo 

entre elas, que deve ser regularmente fomentado, buscando sua preservação e manutenção 

constantes, para que, assim, floresça. Esse vínculo é criado a partir da escolha: “Eu escolho 

com quem quero manter afinidade”, e é nesse ponto que há a diferenciação com o 

“Parentesco”, pois esse não é passível de escolha, é um vínculo estabelecido independente da 

vontade desde o nascimento, contudo, a pretensão maior da afinidade é ser o mesmo tipo de 

ligação que o parentesco, ou seja, ser tão incondicional, irrevogável e indissolúvel quanto ele 

(BAUMAN, 2004). 
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No parentesco, deseja-se ter o mesmo livre arbítrio concedido a eleição dos laços de 

afinidade, mas mantendo suas próprias consequências, isto é, a estabilidade, entretanto, a 

possibilidade de escolha exercida na afinidade são suas benção e maldição, pois, em oposição 

a irrevogabilidade do parentesco, essa sempre poderá ser dissolvida, e a presença dessa 

característica desmotiva ainda mais a sua manutenção (BAUMAN, 2004). 

 

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 desteta tudo o que é sólido e durável, tudo que não 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. 46) 

 

Considerando os esforços empregados para manutenção e sua imprescindível 

constância, além do “peso” que os laços de afinidade carregam, por buscar a estabilidade 

característica do parentesco, os encargos tornam-se demasiados para quem vive nessa 

contemporaneidade volátil, assim, o “viver juntos” aparece como uma opção bastante viável, 

pois é destituído de toda sobriedade e “amarras” que repelem a afinidade (BAUMAN, 2004). 

Nesse ponto, é necessária uma observação a nomenclatura utilizada por Bauman  

(2004), pois o vocábulo “viver” pode significar “morar”, sendo assim, “viver juntos” seria 

“morar juntos”, “residir num mesmo domicílio”, o que geraria uma pequena confusão com um 

instituto fático encontrado no ordenamento jurídico brasileiro. Analisando as relações em que 

os parceiros optam não por uma união solene como o casamento, mas apenas o “morar 

juntos”, verifica-se a intenção de formar um vínculo como a afinidade, sendo essa a 

constituição de família, sendo essa situação de fato denominada denominada “união estável”4. 

                                                
4 Constituição Federal de 1988: 

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 

entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” (grifo nosso) 

Código Civil: 

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 

configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 

constituição de família.” (grifo nosso) 

Vale ressaltar que, ao julgarem a ADIn 4277 e a ADPF 132, os ministros do Superior Tribunal de 

Justiça reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo. 
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Então, faz-se necessário uma significação restrita do conceito de “viver juntos”, para 

distingui-lo da “união estável”, já que esse preza pela instituição de um vínculo sólido, como 

a afinidade. Assim, “viver juntos” seria uma relação que não apresenta o objetivo de 

constituição de um laço estável, sólido. 

Logo, “viver juntos” exige menos, aceita menos e não restringem as possibilidades: é 

um futuro incerto, seu resultado é imprevisível, pois não se procura e nem anseia por nada, é 

como navegar juntos e viver aventuras, pode-se manter um diário de aventuras passadas, mas 

nele há apenas uma ligeira referência ao itinerário e ao porto de destino (BAUMAN, 2004). 

Portanto, a divergência crucial entre afinidade e viver juntos se traduz em: 

 

A afinidade é uma ponte que conduz ao abrigo seguro do parentesco. Viver juntos 

não representa essa ponte nem o trabalho de construí-la. O convívio do “viver 

juntos” e a proximidade consanguínea são dois universos diferentes, com espaços-

tempos distintos, cada qual um universo completo, com suas leis e lógicas próprias. 

Nenhuma passagem de um para outro foi previamente explorada – embora se possa, 

fortuitamente, defrontar-se ou chocar-se com um deles. Não há como saber, pelo 

menos com antecedência, se viver juntos acabará se revelando uma via de tráfego 

intenso ou um beco sem saída. A questão é atravessar os dias como se essa diferença 
não contasse, e portanto de uma forma que torne irrelevante o problema de “colocar 

os pingos nos Is”. (BAUMAN, 2004, p. 47) 

 

Entende-se que a relevância progressivamente menor dos laços de afinidade, e o 

consequente enfraquecimento do parentesco, é inversamente proporcional ao crescimento das 

relações baseadas no “viver juntos”, que se encaixa perfeitamente na liquidez contemporânea, 

pois traduz o espírito imediatista: um relacionamento que não exija demasiado 

comprometimento e nem inspire um futuro, um vínculo estável, podendo assim, dissolver-se 

na mesma velocidade que se estabeleceu. 

 

2.5 INFLUÊNCIA NO ÂMBITO JURÍDICO 

 

Considerando o que fora exposto, infere-se que a sociedade contemporânea está 

imersa na lógica consumerista, essa atingindo seu ápice ao influenciar os relacionamentos 

pessoais, culminando nas relações líquidas. Troca-se o “relacionar” pelo “conectar”, e assim o 

vínculo sólido, com suas amarras e efeitos colaterais, perde espaço para conexão, que pode ser 

facilmente desfeita ou substituída, já que apresenta uma infinidade de opções, como a gôndola 

de uma loja (BAUMAN, 2004). Assim, a filosofia just in time, fruto de uma concepção 

mercadológica, invade as relações privadas, inundando-as com seus imediatismo, fugacidade 
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e “descartabilidade”, fomentando a concepção que os relacionamentos são como produtos, 

devendo, assim, serem consumidos instantaneamente e logo descartados (BAUMAN, 2004).  

E, claro, eles não precisam ter perdido sua utilidade para serem trocados, basta não serem 

mais plenamente satisfatórios ou o “consumidor” se interessar por “novo produto” do 

mercado de parceiros, já que esse oferece como atrativo o que todos anseiam no mundo de 

relações líquidas: um relacionamento mais completo (BAUMAN, 2004). Não esquecendo que 

a cada novo relacionamento, e consequente término, acumulam-se as “experiências 

amorosas”, e elas auxiliam no aperfeiçoamento das “habilidades de amar”, que aprimorarão a 

busca pelo relacionamento plenamente satisfatório e completo, e assim formando um ciclo 

vicioso (BAUMAN, 2004). 

Além disso, como ávidos consumidores, o impulso deve substituir o desejo, já que, 

num mundo tão volátil, a espera pela maturação desse fere um princípio fundamental 

consumerista: a instantaneidade, logo, o impulso curta esse tempo e promove a satisfação 

imediata do desejo, mesmo que se extingue logo após a sua concretização (BAUMAN, 2004). 

Ou seja, o desejo por alguém não precisa ser cultivado, maturado, pois isso necessitaria de um 

envolvimento de ambas as partes, criando um vínculo entre elas, o que demandaria tempo e 

esforço, logo, para não se prender esses óbices, opta-se por deixar se guiar pelo impulso, pois 

esse dinamiza a realização do desejo, tendo, assim, a relação cumpriu a sua meta eficiente, 

podendo ser descartada para que outra possa surgir (BAUMAN, 2004). 

A concepção das relações líquidas fomenta-se também desconfiança inata intrínseca 

na sociedade, em que a vigilância constante é ato de sobrevivência; ninguém é confiável, e em 

ninguém se deve depositar esse sentimento, pois a frustração será certa, então todos tornam-se 

descartáveis a partir do momento em que perdem sua utilidade, ou essa é diminuída, o que 

importa é cumprir as próprias metas, ultrapassando e superando quem tiver no caminho, sem 

exceção (BAUMAN, 2004). Portanto, os relacionamentos nascem cercados de incertezas e 

desconfiança, já que investir a confiança no outro certamente resultará em frustração, e assim, 

tornam-se frágeis, e quanto mais frágil um laço, mais fácil rompê-lo, sem maiores sequelas, 

havendo consequentemente, a proliferação dos relacionamentos puros, que se mantém pelos 

ganho e satisfação mútuas (BAUMAN, 2004). Assim, respeitando sua natureza “pura”, essas 

relações caracterizam-se por serem livres de qualquer vínculo, sem gerar dependência, com 

parcerias frouxas e eminentemente dissolúveis (BAUMAN, 2004), coadunando com 

expectativas de uma sociedade líquida, pautada na efemeridade consumerista. 

O relacionamento puro apresenta-se como substituto do antigo modelo de união 

pessoal, traduzidos na expressão “até a morte nos separe”, personificado no casamento e esse 
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modelo, estruturado pelos vínculos sólidos e estáveis, como afinidade e parentesco, tornam-se 

mais escassos, pois a manutenção constante e a responsabilidade que necessária da afinidade 

são demandas inviáveis de serem suportadas num mundo líquido (BAUMAN, 2004). Por 

conseguinte, o “viver juntos” é uma opção que mais se adequa a realidade contemporânea, 

pois exige menos de quem propõe a vive-la, sendo despida de todos os encargos apresentado 

pelos vínculos sólidos: as possibilidades continuam em aberto, o futuro não tem destino certo 

e podem ser dissolvida facilmente (BAUMAN, 2004). 

Constata-se que a demanda da sociedade contemporânea, impregnada pelos ideais de 

consumo até nas suas relações interpessoais, concretizando-se nas relações líquidas e suas 

consequências, é a resolução simples, rápida e, se possível, indolor das conexões. Por que isso 

não afetaria um dos institutos mais solenes e símbolo da formalização dos vínculos do Direito 

Brasileiro como o casamento? A tendência da efemeridade dos laços de parceria também afeta 

o ordenamento jurídico, sendo necessária sua adequação conforme essa, para que possa 

regulamentar de forma precisa as situações de fato vivenciadas pela sociedade e para qual 

suas normas serão aplicadas. Logo, busca-se eliminar as burocracias e imposições legais 

desnecessárias para a realização mais rápida da dissolução do vínculo conjugal, prevalecendo 

um único fator para isso: a vontade dos parceiros. 

Assim, nos próximos capítulos serão analisados os institutos do casamento e do 

divórcio, perpassando por suas peculiaridades e desenvolvimento ao longo das mudanças 

sociais, sendo uma delas as relações líquidas, focando em como a liquidez contemporânea 

influenciou na percepção desses dois institutos dentro do sistema jurídico brasileiro e quais as 

consequências normativas que ela trouxe. 
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3 DO CASAMENTO 

 

Bauman conceitua uma substituição na contemporaneidade, na qual as relações 

caracterizadas pelo “viver juntos”, ou seja, um modelo de união pessoal que exige menos e 

carrega encargos menores para quem opta por ela, em relação ao modelo que sucede, sendo 

esse caracterizado pela expressão “até que a morte nos separe” (BAUMAN, 2004). Essa 

expressão é uma clara referência a uma frase comumente dita nos casamentos de cunho 

religioso, tornando-se uma tradição. Portanto, a partir de Bauman, pode-se vislumbrar que o 

casamento se identifica como um dos representantes dos relacionamentos baseados nos 

vínculos sólidos e, logo, diretamente afetado pela liquidez presente na sociedade. Assim, ele 

torna-se um dos temas centrais do presente trabalho, e será devidamente analisado. 

O Código Civil, em seu art. 1522, traz a conceituação desse instituto, enunciando que 

o casamento estabelece a comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e 

deveres dos cônjuges. Interesse observar o que diz a autora Maria Berenice Dias sobre o 

casamento, afirmando que esse, em seu surgimento, apresentou como uma regra de conduta, 

para organização dos vínculos pessoais. 

 

Essa foi a forma encontrada para impor limites ao homem, ser desejante que, na 
busca do prazer, tende a fazer do outro um objeto. É por isso que o desenvolvimento 

da civilização impõe restrições à total liberdade, e a lei jurídica exige que ninguém 

fuja dessas restrições. (DIAS, 2016, p. 22) 

 

Para entender melhor esse vínculo, com suas devidas consequências pessoais e 

jurídicas, além de presença na modernidade líquidas, é de suma importância entender os 

elementos que o compõe e o que representa, principalmente o conceito de família, o qual esse 

instituto está intrinsecamente interligado. 

 

3.1 FAMÍLIA E O DIREITO 

 

Antes de iniciar esse tópico, faz-se mister reforçar a afirmação que o trabalho não se 

propõe a fazer um estudo histórico, se atentando aos detalhes de cada estrutura familiar e o 

período em que se inseria. Prefere-se uma visão mais geral das estruturas familiares, se 

alinhando com a proposta trazida na presente análise. 
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Assim, com base nos ensinamentos de Dias (2016), a família apresenta-se muito antes 

de ser conceituada legalmente, ou seja, numa concepção Jusnaturalista5, ela existe antes 

mesmo do Estado e está sobreposto ao direito, sendo uma construção social e, sendo um fato 

social que é estrutura para a organização da sociedade, o direito, então, busca regulá-la, 

visando seu controle, e nesse contexto, o casamento aparece como uma forma para poder 

exercê-lo, tornando-se uma regra de conduta, como dito anteriormente (DIAS, 2016). Assim, 

no panorama de uma sociedade conservadora, a família, para ser reconhecida juridicamente e 

aceita no meio social, deveria ser chancelada pelo matrimônio, e, ao absorver as 

características da sociedade no qual se inseria, apresentava um perfil hierarquizado e 

patriarcal (DIAS, 2016).  

Forma-se uma entidade patrimonializada sendo a família considerada uma unidade de 

produção e todos os seus componentes representavam força de trabalho, sendo assim, a 

procriação amplamente difundida: quanto maior a família, maior a expectativa por melhores 

condições de sobrevivência para seus membros, já que seriam mais trabalhadores disponíveis 

para o seu funcionamento, sendo sua formação extensiva, composta por todos os parentes 

(DIAS, 2016). Bauman (2004) trata desse assunto, afirmando que os filhos eram vistos 

investimentos e, assim como o pensamento capitalista empregado em uma fábrica, visava-se, 

levando em consideração a baixa expectativa de vida à época, o maior lucro possível com a 

sua exploração, com isso, o tratamento dispensado a eles era como a qualquer outro 

trabalhador, não havendo afeto nas relações pessoais entre pais e filhos (BAUMAN, 2004). 

Assim, a família antes sendo compreendida, segundo Dias (2016), como um fato 

natural, sendo sua constituição através dos vínculos sentimentais e valores recíprocos, trazia 

um sentimento de pertencimento a um lugar seguro da solidão, que assombra os seres 

humanos, mas com sua consequente estruturação pelo direito, a família passou a ser regido 

pela ótica do modo de produção (DIAS, 2016). Logo, alinhando-se a construção feita por 

Bauman (BAUMAN, 2004), sua manutenção dependia dos seus membros, sendo sua força de 

trabalho e, quanto mais força para ser explorada, melhor, pois propiciava uma melhoria na 

condição de vida aqueles que faziam parte daquela família, sendo as relações eram baseadas 

no aumento do patrimônio que elas poderiam oferecer, afastando a ideia inicial da família e 

sua concepção subjetiva, compreendida na ligação dos sentimentos daquele que a compõe 

(DIAS, 2016). Sua lógica era estritamente como a de uma fábrica: produzir mais para que 

                                                
5 O Jusnaturalismo, é uma doutrina segundo a qual existe – e pode ser conhecido – um “direito 

natural” (ius naturale), ou seja, um sistema de normas de conduta intersubjetivas diverso do sistema 

constituído pelas normas fixadas pelo Estado (direito positivo). Tem validade em si, é anterior e 

superior ao Direito Positivo e, em caso de conflito, é ele que deve prevalecer (GONZAGA, 2017). 
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possa ter mais mão de obra e assim mais lucro, sendo a exploração dessa força de trabalho 

feita assim como em qualquer estabelecimento industrial, independente de quem se tratar-se, 

pois o que visava era o resultado final, ou seja, mais lucro, que proporcionaria um aumento no 

bem-estar coletivo. Família não era refúgio acolhedor da solidão, mas sim uma máquina 

produtiva e reprodutiva (DIAS, 2016). 

Entretanto, esse quadro sofreu profundas alterações, causado pelas mudanças sociais 

que se seguiram, tendo como foco primordial a inserção da mulher no mercado de trabalho, 

assunto a ser abordado mais especificamente no próximo tópico. 

 

3.1.1 Inserção da mulher no mercado de trabalho 

 

Com a entrada da mulher no labor externo, e não mais dentro dos lares, houve uma 

mudança de concepção de família, já que não mais o provedor do lar era apenas a figura 

masculina. 

 

3.1.1.1 Alteração da dinâmica familiar 

 

 A família, conservadora, patriarcal e hierarquizada, era o cerne da sociedade e em seu 

bojo, assim como a sistematização de uma fábrica, cada membro familiar um tinha uma 

função determinada para o bom funcionamento desse conjunto orgânico (DIAS, 2016). É 

como o sistema familiar tradicional, termo utilizado pelos professores Fatima Itsue Watanabe 

Simões e Francisco Hashimoto, se apresenta, tendo no seio desse sistema a figura paterna, 

como provedor e responsável pelo labor externo e a figura materna, que se dedicava ao 

âmbito doméstico e seus respectivos afazeres (SIMÕES; HASHIMOTO, 2012). 

Com a Revolução Industrial no Brasil, como ensina Maria Berenice Dias, houve uma 

demanda por mão de obra, especialmente para atividades terciárias6, aonde foi, 

primeiramente, introduzida a força de trabalho feminina (DIAS, 2016), muitas vezes 

exercendo cargos em condições precárias de trabalho, sem qualquer proteção social e 

recebendo uma remuneração baixa, como descrevem os professores Fatima e Francisco 

(SIMÕES; HASHIMOTO, 2012). Consequentemente, a fonte de renda familiar não era mais 

fornecida apenas pelo homem, havendo participação efetiva da mulher no labor externo, 

                                                
6 Atividades que englobam o comércio de bens e a prestação de serviços. 
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gerando alteração na estrutura da família, retornando sua formação, assim, pelos laços de 

afetividade. (DIAS, 2016). 

 

3.1.1.2 Luta feminina 

 

 Como fora abordado no tópico anterior o contexto em que se deu a inserção da mulher 

no mercado de trabalho, faz-se mister ressaltar e enaltecer, de forma concisa, a luta que as 

mulheres enfrentaram e persistem enfrentando para estabelecer seu espaço de fala, não apenas 

nos âmbitos familiar e econômico, mas como parte integrante a ativa da sociedade. 

 Conforme Maria Berenice Dias: 

 

A presença da mulher é uma história de ausência. [...] 

Sua voz nunca foi ouvida e seu pensamento não era convidado a participar. 

Relegada da cena pública e política, sua força produtiva sempre foi desconsiderada, 

não sendo reconhecido o valor econômico dos afazeres domésticos. A ela era 

imposta a submissão, e aos filhos a obediência. (DIAS, 2016, p. 149) 

 

 Seus direitos civis se posicionavam as sombras dos “homens da sua vida”, ou seja, seu 

pai, depois marido, não sendo considerada uma vida independente, precisando da presença 

masculina para validar a sua existência e seus direitos, pois esses eram apenas extensão dos 

possuídos por aqueles que constituíam a classe de cidadãos da sociedade. É nesse contexto 

que a luta feminista, muito marginalizada ainda hoje, se apresenta como força de resistência, 

buscando a emancipação feminina, reivindicando e discutindo a noção de igualdade entre os 

sexos, distinguindo-o, como traz brilhantemente Maria Berenice da ideia que: 

 

Implementar a igualdade não é conceder à mulher o tratamento privilegiado de que 

os homens sempre desfrutaram, sob pena de se reconhecer que o modelo é o 

masculino. É importante lançar um olhar mais detido sobre a condição da mulher 

para aferir se realmente há igualdade ou se esta é apenas formal. (DIAS, 2016, p. 
151) 

 

 Assim, o que se espera com o feminismo é o fim dos privilégios dados ao sexo 

masculino, a forma patriarcal como se organiza a sociedade e que haja uma igualdade não 

apenas de direito, mas uma reformulação na cultura centralizada no homem e que ainda 

subjuga a mulher. Muitas conquistas já foram alcançadas por meio dessa luta, como, 

ressaltando no âmbito brasileiro, o sufrágio feminino em 1934 (já que em 1932 o voto 

feminino ainda apresentava restrições), o fim do entendimento da mulher como relativamente 

incapaz (Estatuto da Mulher Casada - L 4.121/62) e a própria Constituição Brasileira (Carta 
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da Mulher Brasileira aos Constituintes7), em 1988, consolidando o Princípio da Igualdade 

entre os sexos, em seu art. 5º, inciso I8, além da igualdade entre os cônjuges de direitos e 

deveres na família, em seu art. 226, parágrafo 5º9. 

Apesar dessas vitórias conquistadas, a luta da mulher ainda se faz muito necessária, 

pois elas tangem a igualdade formal, havendo um longo trajeto para efetivar a igualdade em 

sua forma mais plena e absoluta, compreendendo também a igualdade material. Os confrontos 

para que a presença feminina seja notada e respeitada, sua voz ouvida e seus direitos 

consolidados são diários e constantes, mas em conjunto, pois a força de uma mulher só é 

completa quando liberta todas. 

 

3.1.2 Família constituída pelo laço da afetividade 

A família constituída pelo laço da afetividade se apresenta como uma nova 

estruturação, que se configura de forma mais restrita ao pais e seus filhos, ou seja, 

diferentemente da família extensiva, que se preocupava em abranger também os parentes, já 

que, assim, aumentaria a força de trabalho (DIAS, 2016), conforme visto anteriormente. 

Substituiu-se o caráter produtivo e reprodutivo para valorizar o vínculo afetivo que interliga 

os componentes dessa família, nascendo, assim, a ideia de a família ser constituída por laços 

afetivos, recuperando essência que fora esquecida quando o direito passou a regular essa 

relação (DIAS, 2016). 

Com essa mudança de concepção sobre a família, é imprescindível uma análise das 

quais consequências trazidas para a legislação brasileira e quais novos entendimentos foram 

apresentados, para uma compreensão mais abrangente desse instituto, para que assim, possa 

restringir o elemento tratado nessa dissertação. 

 

3.1.3 Direito das Famílias 

3.1.3.1 Origem 

                                                
7 Documento histórico, fruto da campanha nacional “Constituição para Valer tem que ter Direitos da 

Mulher”, desenvolvida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher”, em articulação com 
movimentos feministas e associações diversas de todo o país, para garantir os direitos das mulheres na 

Constituição de 1988. 
8 “Art. 5º  [...] 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição” 
9 “Art. 226. [...] 

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e 

pela mulher.” 
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 Antes de abordar as alterações trazidas pela nova estruturação de família, qual seja, a 

família constituída pelo laço da afetividade, primeiramente faz-se necessário dissertar sobre o 

nascimento do direito das famílias, sua concepção originária e como se caracteriza 

atualmente, para compreensão dos elementos que a constitui. 

 Assim, como traz Maria Berenice Dias: 

 

A família é o primeiro agente socializador do ser humano. Somente com a passagem 

do estado da natureza para o estado da cultura foi possível a estruturação da família. 

A primeira lei de direito das famílias é conhecida como a lei-do-pai, uma exigência 

da civilização na tentativa de reprimir as pulsões e o gozo por meio da supressão dos 
instintos. A interdição do incesto funda o psiquismo e simboliza a inserção do ser 

humano no mundo da cultura. (DIAS, 2016, p. 23) 

 

 Sendo considerada, como já visto antes, base da sociedade e na qual ela se estrutura, 

merece, assim, especial proteção do Estado, como confirma sua presença na Carta Magna 

Brasileira, além de estar presente também na Declaração Universal dos Direitos Humanos 10 

(XVI 3), ao afirmar que: “A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem 

direito à proteção da sociedade e do Estado”; logo, a preservação da estrutura familiar é a 

meta mais importante para o Estado, pois, como dito anteriormente, é estabelecida a sua 

sustentação (DIAS, 2016). Entende-se, então, que a família é uma estrutura pública e, 

concomitantemente, uma relação privada, já que o indivíduo se identifica tanto como membro 

de um vínculo familiar quanto como parte ativa do contexto social; é um fato social orgânico, 

tendo em seu âmago a vida das pessoas, seus sentimentos, ou seja, a subjetividade humana 

(DIAS, 2016). 

Com isso, mesmo com a demanda da globalização de uma constante modificação de 

regras, normas e comportamento, o direito enfrenta dificuldades em disciplinar e alterar o 

direito das famílias, já que visa estar em sintonia com a realidade social vivenciada, contudo a 

realidade familiar contemporânea sofre constante mudança, ainda mais numa sociedade 

líquida em que as relações são voláteis, modificam-se instantemente (DIAS, 2016). Logo, 

torna-se uma árdua a missão do legislador de coadunar as normas ao fato social, entretanto, 

apesar da delicada missão, é necessário haver uma oxigenação das leis, procurando adequá-las 

as mudanças sociais sofridas na entidade familiar, como a queda de tradições e alterações de 

                                                
10 Documento elaborado por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as 

regiões do mundo, a Declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, 

em 10 de dezembro de 1948, por meio da Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral como uma 

norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a 

proteção universal dos direitos humanos, sendo enunciados os direitos considerados fundamentais 

para a vida do ser humano.  
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paradigmas, como foi o caso do casamento homoafetivo (DIAS, 2016).  Assim, a atualização 

do ordenamento não deve manter-se apática a metamorfose que ocorre no seio social, 

reforçando “a manutenção da conduta de apego à tradição legalista, moralista e opressora da 

lei”, gerando ineficácia da mesma, já que o direito de família regula as relações afetivas, e os 

reflexos comportamentais dessas interferem diretamente na estrutura da sociedade (DIAS, 

2016, p. 24). 

 Ademais, traz autora uma importante observação: 

 

Porém, é preciso demarcar o limite de intervenção do direito na organização familiar 

para que as normas estabelecidas não interfiram em prejuízo da liberdade do "ser" 

sujeito. A esfera privada das relações conjugais começa a repudiar a interferência do 

público. Ainda que tenha o Estado interesse na preservação da família, cabe indagar 

se dispõe de legitimidade para invadir a auréola de privacidade e de intimidade das 

pessoas. É necessário redesenhar o seu papel, devendo ser redimensionado, na busca 

de implementar, na prática, participação minimizante de sua faceta interventora no 

seio familiar. Compreender a evolução do direito das famílias deve ter como 

premissa a construção e a aplicação de uma nova cultura jurídica, que permita 

conhecer a proposta de proteção às entidades familiais, estabelecendo um processo 
de repersonalização dessas relações, devendo centrar-se na manutenção do afeto, sua 

maior preocupação. (DIAS, 2016, p. 24-25) 

 

 Logo, a maior questão a ser enfrentada é conseguir, dentro da estrutura formalista do 

sistema jurídico, uma forma de resguardar sem sufocar e de regular sem engessar. A 

concepção da família extensiva, com caráter hierarquizado e produtivo, foi substituída por 

relações afetivas, baseadas na igualdade e respeito mútuo, ocorrendo uma democratização. 

Assim, o traço fundamental tornou-se a lealdade (DIAS, 2016). 

 

3.1.3.2 Principais alterações legislativas 

 Ao iniciar esse assunto, é imprescindível ressaltar que as alterações aqui citadas, além 

de serem uma escolha temática, foram propiciadas pela mudança no contexto social, 

influenciando numa nova concepção de família, que na verdade se traduz numa recuperação 

das suas origens, essas esquecidas quando o Estado passou a regular as relações familiares. 

Retorna-se a ideia que o direito é influenciado pelo fato social, pois esse demanda adequação 

daquele a realidade fática vivenciada por quem o ordenamento jurídico visa regular. Assim, 

por mais que árdua seja essa tarefa, ainda mais por se tratar, nesse contexto, do direito das 

famílias, em que a realidade fática altera-se constantemente, precisa o legislador estar sempre 

atento a essas modificações para promover a atualização das normas, havendo o perigo, caso 

não o faça, de criar um direito platônico e sem aplicação, tornando-se ineficaz. Sem 
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pretensões de fazer um apanhado histórico, mas objetivando um quadro comparativo para 

melhor se realizar a demonstração de como as alterações se deram, insta perpassar pela antiga 

configuração das normas e que preceitos sociais elas traduziam, ficando claro o porquê de se 

tornaram obsoletas frente ao contexto social e a novo conceito de família. 

 Assim, retorna-se ao Código Civil antecedente, promulgado em 1916, ou seja, sua 

aplicação visava a estrutura familiar do início do século passado, que trazia, em seus moldes 

originais, uma concepção de família estreita e discriminatória, restrita ao casamento, que não 

permitia a dissolução do vínculo matrimonial, promovia diferenciações entre os membros 

familiares e perpetuava qualificações discriminatórias às uniões puramente fáticas, ou seja, 

que não foram formalizadas com o casamento e a prole nascida dessas relações (DIAS, 2016). 

Inclusive, as citações que o diploma de 1916 fazia aos chamados vínculo extramatrimoniais e 

aos filhos ilegítimos tinham caráter punitivo e propunham exclusivamente a exclusão de 

direitos, numa infrutífera tentativa de coibir essas relações visando a preservação da família 

formada pelo casamento (DIAS, 2016). 

Entretanto, como já salientado anteriormente, as mudanças na estruturação familiar 

influenciaram e exigiram as modificações normativas que seguiram, sendo a mais 

significativa a promulgação da Lei nº 4.121/1962, o Estatuto da Mulher Casada, promovendo 

a devolução a mulher casada da plena capacidade civil e deferindo-lhe bens reservados, ou 

seja, as assegurou da propriedade exclusiva dos bens adquiridos por meio de seu labor (DIAS, 

2016). Ademais, houve a instituição do divórcio, através da Emenda Constitucional nº 9/1977 

e da Lei nº 6.515/77, ocasionando o fim da indissolubilidade do matrimônio, exterminando a 

visão da família como instituição sacralizada (DIAS, 2016). Insta observar que esse instituto 

será propriamente analisado no próximo capítulo desse trabalho. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve a instauração da 

igualdade entre homem e mulher, derrubando formalmente a estrutura Pater familias 11, além 

de expandir a concepção familiar, ao proteger de forma igualitária todos os membros que 

participação dessa relação (DIAS, 2016). A Carta Magna, também consolidou a proteção dada 

a família formada pelo casamento também para a união estável entre casais heteroafetivos, 

reconhecendo as uniões havidas sem o matrimônio, e a comunidade constituída por qualquer 

dos pais e descendentes, sendo nomeada de família monoparental, e consagrou a igualdade 

dos filhos, independentemente de serem havidos do casamento, ou por adoção, resguardando 

a eles os mesmos direitos e qualificações (DIAS, 2016). 

                                                
11 O termo em latim, significa "pai de família". Conceito de família em que a figura paterna exerce o 

poder de dominação sobre a família, um pátrio poder, de forma hierarquizada e ditatorial. 
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A aludida autora reflete que as alterações trazidas pelo diploma constitucional de 88 

ocasionaram a derrogação de diversos dispositivos em vigor da, então, codificação civilista 

sobre o direito das famílias, mesmo essa apresentando inovações anteriores, pois a concepção 

de família para qual fora idealizada não mais condizia com a da realidade fática (DIAS, 

2016). A Constituição incorporou a ideia de uma família formada pelos laços de afeto, sem 

estabelecer padrões formais, como o matrimônio, para a sua formação, trazendo uma visão 

atualizada e verossímil da estruturação familiar moderna, não sendo recepcionados pelo novo 

sistema jurídico, consequentemente, muitas normas do Código Civil de 1916, por conflitos 

com esse inovador pensamento (DIAS, 2016). 

Em 2002, ocorreu a promulgação do novo Código Civil, e ressalta-se alguns 

dispositivos de seu ordenamento que, a título de exemplo, demonstram a absorção da ideia de 

estrutura familiar consagrada pela Carta Magna de 88. Assim, traz o autor Caio Mário da 

Silva Pereira que, em respeito ao princípio constitucional da igualdade entre os cônjuges, 

presente no art. 226, §5º da CF/88, houve o afastamento no direito brasileiro dos “bens 

reservados” garantidos a mulher e coadunando com tal entendimento, traz os arts. 1668, 

inciso V12 e 1659, inciso VI13, do CC/2002, a categoria dos “bens particulares”, identificando 

aqueles bens que cada cônjuge possuía antes do casamento e também os proventos do 

trabalho pessoal de cada um (PEREIRA, 2017). Além disso, ao equiparar constitucionalmente 

os direitos e deveres do cônjuge nas relações matrimoniais, essa questão estende-se também 

ao exercício, pelos genitores, do poder familiar no interesse da prole, o que foi reforçado pelo 

art. 151114, do CC/2002 (PEREIRA, 2017). 

A Lei nº 11.441, decretada em 2007, acrescentou o art. 1.124-A ao Código Processo 

Civil de 1973, vigente a época, trazendo a possibilidade da dissolução extrajudicial do 

matrimônio, como narra a autora Maria Berenice Dias, o que rompeu com o monopólio 

judicial de encerrar a sociedade conjugal (DIAS, 2016), ressaltando que esse instituto foi 

absorvido pelo CPC/1515. Em 2010, com a Emenda Constitucional nº 66, foi introduzido o 

Divórcio, que extinguiu o instituto da separação, não subsistindo prazos ou necessidade de 

                                                
12 “Art. 1.668. São excluídos da comunhão: 

V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659” 
13 “Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: 

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;” 
14 “Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e 

deveres dos cônjuges”. 
15 “Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, 

não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados 

por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o art. 731”. 
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demonstrar os motivos que der causa a dissolução matrimonial (DIAS, 2016). As leis e 

instituto aqui abordados serão estudados mais detalhadamente no próximo capítulo. 

Infere-se, então, que novos modelos de família passam a ter proteção e 

reconhecimento pelo sistema jurídico nacional, e por conta de uma compreensão mais 

abrangente sobre família, entende-se que essa visão não pode se limitar a uma moldura rígida, 

como explica Flávio Tartuce, em um suposto rol taxativo, como aquele apresentado na Carta 

Magna. Em suma, o rol presente no art. 226, da CF/88, é meramente exemplificativo 

(TARTUCE, 2017). Haja vista esse entendimento, logo torna-se inconstitucional qualquer 

projeto de lei que proponha restringir o conceito de família, a exemplo do Estatuto da 

Família, apresentando como proposta que apenas as entidades constituídas por pessoas de 

sexos diferentes, sendo essas casadas ou vivendo em união estável, e seus respectivos filhos, 

seriam concebidas como família pelo ordenamento jurídico (TARTUCE, 2017).  

Vislumbra-se uma ideia absurda e retrógrada, que visa estabelecer normas que não 

condizem com as mudanças culturais na realidade vivida pela sociedade contemporânea, 

sendo, além de inconstitucional, ineficaz. Carece da oxigenação necessária as leis que versam 

sobre o direito das famílias, como anteriormente citado, ocorrendo a preservação da já citada 

“conduta de apego à tradição legalista, moralista e opressora da lei”. Dito isso, destaque-se o 

conceito de família, em um sentido genérico, elaborado por Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho (apud TARTUCE, 2017, p. 36), entendendo-o como: “um núcleo existencial 

integrado por pessoas unidas por um vínculo socioafetivo, teleologicamente vocacionada a 

permitir a realização plena dos seus integrantes”. 

Sobre essa conceituação, traz Flávio Tartuce: 

 

Na esteira desses entendimentos, leis recentes trazem conceitos ampliados de 

família, havendo séria dúvida se tais construções devem ser utilizadas apenas nos 

limites das próprias legislações ou para todos os efeitos jurídicos. 

De início, a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) dispõe no seu art. 5.º, II, que se 

deve entender como família a comunidade formada por indivíduos que são ou se 

consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade 
expressa. Na mesma linha, a Nova Lei da Adoção (Lei 12.010/2009) consagra o 

conceito de família extensa ou ampliada, que vem a ser aquela que se estende para 

além da unidade de 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 (alteração do art. 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

– Lei 8.069/1990). 

Como se pode notar, as novas categorias valorizam o afeto, a interação existente 

entre as pessoas no âmbito familiar. Destaque-se que a tendência é a de que tais 

conceitos sejam utilizados em todos os âmbitos, em um sentido de 

complementaridade com as outras leis (diálogo das fontes legais). (TARTUCE, 

2017, p. 36) 
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Cabe ressaltar, versando sobre ampliação e abrangência instituída no conceito de 

família contemporânea, o entendimento inovador consolidado pelo STJ e pelo STF, 

demonstrando a perquirição por um direito das famílias mais inclusivo: a possibilidade da 

realização do casamento também por casais homoafetivos. No STJ, o caso que serviu como 

paradigma para esse novo entendimento foi o REsp 1.183.378/RS16, que versava sobre o caso 

de duas companheiras, com relacionamento estável há três anos e que tiveram seu 

requerimento para habilitação para o casamento junto a dois cartórios de registro civil 

negados, recorrendo, assim, a via judicial, tendo a aludida corte julgado procedente seu 

pedido, inclusive, posicionando-se sobre o assunto no Informativo n. 48617. Já o STF, na ADI 

                                                
16 DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO 
(HOMOAFETIVO). INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565 DO 

CÓDIGO CIVIL DE 2002. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA A QUE SE HABILITEM 

PARA O CASAMENTO PESSOAS DO MESMO SEXO. VEDAÇÃO IMPLÍCITA 

CONSTITUCIONALMENTE INACEITÁVEL. ORIENTAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA CONFERIDA 

PELO STF NO JULGAMENTO DA ADPF N. 132/RJ E DA ADI N. 4.277/DF.  

[...] 3. Inaugura-se com a Constituição Federal de 1988 uma nova fase do direito de família e, 

consequentemente, do casamento, baseada na adoção de um explícito poliformismo familiar em que 

arranjos multifacetados são igualmente aptos a constituir esse núcleo doméstico chamado "família", 

recebendo todos eles a "especial proteção do Estado". Assim, é bem de ver que, em 1988, não houve 

uma recepção constitucional do conceito histórico de casamento, sempre considerado como via única 

para a constituição de família e, por vezes, um ambiente de subversão dos ora consagrados princípios 
da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Agora, a concepção constitucional do casamento - 

diferentemente do que ocorria com os diplomas superados - deve ser necessariamente plural, porque 

plurais também são as famílias e, ademais, não é ele, o casamento, o destinatário final da proteção do 

Estado, mas apenas o intermediário de um propósito maior, que é a proteção da pessoa humana em 

sua inalienável dignidade. [...]7. A igualdade e o tratamento isonômico supõem o direito a ser 

diferente, o direito à auto-afirmação e a um projeto de vida independente de tradições e ortodoxias. 

Em uma palavra: o direito à igualdade somente se realiza com plenitude se é garantido o direito à 

diferença. Conclusão diversa também não se mostra consentânea com um ordenamento constitucional 

que prevê o princípio do livre planejamento familiar (§ 7º do art. 226). E é importante ressaltar, nesse 

ponto, que o planejamento familiar se faz presente tão logo haja a decisão de duas pessoas em se unir, 

com escopo de constituir família, e desde esse momento a Constituição lhes franqueia ampla liberdade 

de escolha pela forma em que se dará a união[...]. 
(STJ, REsp 1.183.378/RS, 4.ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.10.2011, DJe 01.02.2012). 

 
17 “CASAMENTO. PESSOAS. IGUALDADE. SEXO. 

[...] O Min. Relator aduziu que, nos dias de hoje, diferentemente das constituições pretéritas, a 

concepção constitucional do casamento deve ser plural, porque plurais são as famílias; ademais, não é 

o casamento o destinatário final da proteção do Estado, mas apenas o intermediário de um propósito 

maior, qual seja, a proteção da pessoa humana em sua dignidade. Assim sendo, as famílias formadas 

por pessoas homoafetivas não são menos dignas de proteção do Estado se comparadas com aquelas 

apoiadas na tradição e formadas por casais heteroafetivos. O que se deve levar em consideração é 

como aquele arranjo familiar deve ser levado em conta e, evidentemente, o vínculo que mais 
segurança jurídica confere às famílias é o casamento civil. Assim, se é o casamento civil a forma pela 

qual o Estado melhor protege a família e se são múltiplos os arranjos familiares reconhecidos pela 

CF/1988, não será negada essa via a nenhuma família que por ela optar, independentemente de 

orientação sexual dos nubentes, uma vez que as famílias constituídas por pares homoafetivos possuem 

os mesmos núcleos axiológicos daquelas constituídas por casais heteroafetivos, quais sejam, a 

dignidade das pessoas e o afeto. Por consequência, o mesmo raciocínio utilizado tanto pelo STJ 

quanto pelo STF para conceder aos pares homoafetivos os direitos decorrentes da união estável deve 

ser utilizado para lhes proporcionar a via do casamento civil, ademais porque a CF determina a 

facilitação da conversão da união estável em casamento (art. 226, § 3º). Logo, ao prosseguir o 
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4277 18 e na ADPF 12319, reconheceu a união estável para casais do mesmo sexo, coadunando 

com tal entendimento no seu Informativo n. 62520. Ressalta-se que o Conselho Nacional de 

                                                                                                                                                   
julgamento, a Turma, por maioria, deu provimento ao recurso para afastar o óbice relativo à igualdade 

de sexos e determinou o prosseguimento do processo de habilitação do casamento, salvo se, por outro 

motivo, as recorrentes estiverem impedidas de contrair matrimônio. REsp 1.183.378-RS, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, julgamento em 25/10/2011.” 

 
18 EMENTA: [...] 3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. 

RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO 

SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA 

TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO 

ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-

REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do 

Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial 
significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se 

integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se 

da expressão “família”, não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, 

celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada que, voluntariamente 

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

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

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

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

desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família como figura 

central ou continente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-reducionista 

do conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil. 

Avanço da Constituição Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo 
como categoria sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para manter, 

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

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

NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA 

ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE 

ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS 

DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS 

CONCEITOS DE “ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. [...] Emprego do fraseado “entidade 

familiar” como sinônimo perfeito de família. A Constituição não interdita a formação de família por 

pessoas do mesmo sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém senão em face de 

um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá 
na hipótese sub judice. Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos à sua não-equiparação 

jurídica com os indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade do §2º do art. 5º da Constituição Federal, a 

evidenciar que outros direitos e garantias, não expressamente listados na Constituição, emergem “do 

regime e dos princípios por ela adotados”, verbis: “Os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. [...] 6. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO CONFORME”). 

RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS 

AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 

1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de 

“interpretação conforme à Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer 
significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do 

mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as 

mesmas consequências da união estável heteroafetiva. 

(STF – ADI: 4277 DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 05/05/2011, Tribunal 

Pleno, Data de Publicação: DJe-198 DIVULG 13-10-2011 EMENT VOL-02607-03 PP00341) 

 
19 Apresenta a mesma fundamentação da ADI 4277. 
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Justiça, através da Resolução n. 175, de 2013, proibiu que os todos Cartórios de Registro 

Civil em âmbito nacional, se recusassem a executar os procedimentos para o casamento civil 

ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Entende-se 

esse novo posicionamento jurisprudencial das cortes supremas nacionais como um avanço na 

legislação sobre família, refletindo o preceito essencial que rege esse direito: promover 

alterações que se adequem a realidade fática das estruturas familiares. 

 

3.1.3.3 Princípio da Afetividade 

 Perpassando pelas alterações na concepção de família, tendo suas origens fundadas nas 

ideias jusnaturalistas, ou seja, que essa instituição se constituiu antes mesmo da formação do 

Estado, e sua base advinha das relações interpessoais construídas entre seus membros, dos 

laços afetivos que os ligavam. Contudo, quando o direito passa a regulá-la, através do 

casamento, surgi uma nova estruturação familiar, pautada na patrimonialização, em que os 

seus membros que a compõe são força de trabalho, valorizando a procriação e estendo o seio 

familiar a todos os parentes, nascendo assim a família extensiva. Com as alterações no 

contexto social, principalmente com a inserção da mulher no mercado de trabalho, a lógica 

estrutural familiar sofre nova mudança, surgindo a família constituída pelo laço da 

afetividade, ressuscitando a importância dos sentimentos que ligam aqueles que fazem parte 

                                                                                                                                                   
20 [...] Relação homoafetiva e entidade familiar - 4 

Após mencionar que a família deveria servir de norte interpretativo para as figuras jurídicas do 

casamento civil, da união estável, do planejamento familiar e da adoção, o relator registrou que a 

diretriz da formação dessa instituição seria o não-atrelamento a casais heteroafetivos ou a qualquer 

formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Realçou que família seria, por natureza 
ou no plano dos fatos, vocacionalmente amorosa, parental e protetora dos respectivos membros, 

constituindo-se no espaço ideal das mais duradouras, afetivas, solidárias ou espiritualizadas relações 

humanas de índole privada, o que a credenciaria como base da sociedade (CF, art. 226, caput). Desse 

modo, anotou que se deveria extrair do sistema a proposição de que a isonomia entre casais 

heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganharia plenitude de sentido se desembocasse no igual 

direito subjetivo à formação de uma autonomizada família, constituída, em regra, com as mesmas 

notas factuais da visibilidade, continuidade e durabilidade (CF, art. 226, § 3º: “Para efeito da proteção 

do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a 

lei facilitar sua conversão em casamento”). Mencionou, ainda, as espécies de família 

constitucionalmente previstas (art. 226, §§ 1º a 4º), a saber, a constituída pelo casamento e pela união 

estável, bem como a monoparental. Arrematou que a solução apresentada daria concreção aos 
princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da liberdade, da proteção das minorias, da 

não-discriminação e outros. O Min. Celso de Mello destacou que a conseqüência mais expressiva 

deste julgamento seria a atribuição de efeito vinculante à obrigatoriedade de reconhecimento como 

entidade familiar da união entre pessoas do mesmo sexo. 

ADI 4277/DF, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADI-4277)  
ADPF 132/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 4 e 5.5.2011. (ADPF-132) [...] 
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do seu âmbito, sendo essa concepção constitucionalmente absorvida. E é nesse contexto que 

concebido o Princípio da Afetividade. 

Traz, Maria Berenice Dias, sobre o aludido princípio: 

 

A afetividade é o princípio que fundamenta o direito das famílias na estabilidade das 

relações socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia em face de 

considerações de caráter patrimonial ou biológico. O termo affectio societatis, muito 

utilizado no direito empresarial, também pode ser utilizado no direito das famílias, 

como forma de expor a ideia da afeição entre duas pessoas para formar uma nova 

sociedade: a família. O afeto não é somente um laço que envolve os integrantes de 

uma família. Também tem um viés externo, entre as famílias, pondo humanidade em 

cada família. (DIAS, 2016, p. 58) 

 

 Apesar da palavra afeto não esteja de forma expressa na Carta Magna de 88, sua 

essência encontra-se emaranhada no âmbito de sua proteção, a exemplo disso, o 

reconhecimento da união estável como entidade familiar e passível de tutela jurídica, mesmo 

sendo uma situação fática sem as formalidades apresentada pelo casamento, confirmando, 

assim, a noção de que a afetividade obteve reconhecimento e inserção no ordenamento 

jurídico, compreendendo-se, então, que houve a constitucionalização de uma estruturação 

familiar eudemonista e igualitária, valorizando o afeto e a realização individual (DIAS, 2016). 

O mesmo ocorre com o Código Civil/2002, que enaltece o princípio em suas normas, 

promovendo como valor jurídico, priorizando que os laços de afeto e solidariedade advêm da 

convivência no âmbito familiar, não do sangue (DIAS, 2016). Ressalta-se que, nesse contexto, 

há a o resguardo estatal quanto as entidades familiares, mas essas devem ser constituídas sem 

que haja interferências do Estado, mantendo, assim, as pessoas livres para formar a sua 

família como quiserem (DIAS, 2016). 

 Assim, conclui a mencionada autora: 

 

A família transforma-se na medida em que se acentuam as relações de sentimentos 
entre seus membros: valorizam-se as funções afetivas da família. A família e o 

casamento adquiriram novo perfil, voltados muito mais a realizar os interesses 

afetivos e existenciais de seus integrantes. Essa é a concepção eudemonista da 

família, que progride à medida que regride o seu aspecto instrumental. A comunhão 

de afeto é incompatível com o modelo único, matrimonializado, da família. Por isso, 

a afetividade entrou nas cogitações dos juristas, buscando explicar as relações 

familiares contemporâneas. (DIAS, 2016, p. 60) 

 

Assim, finalizado o estudo sobre o instituto do casamento, em que se adentrou nas concepções 

de família, com as alterações que sofreram motivadas pelo contexto social em que se 

inseriam, até formar o entendimento atual, percorrendo como o direito das famílias se 

adequou a essas mudanças e as provocou também, devendo sempre estar alinhados a elas, já 
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que, por ser um direito que regula uma situação fática, orgânica, o direito das famílias precisa 

estar em constante aprimoramento, buscando coadunar com a realidade a que se aplica. 

Destaque-se, nesse quadro, o Princípio da Afetividade, valorizando os laços afetivos nas 

relações familiares, laço esse enfraquecido devido a liquidez das relações contemporâneas, 

afetando, consequentemente, as relações familiares, o que causa impacto na legislação, assim 

como será mostrado no capítulo a seguir. 
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4 DO DIVÓRCIO 

 “Que dos olhos desfez a última chama”, versa Vinicius de Moraes, em seu Soneto da 

Separação21, ao narrar sobre o término de uma relação afetiva, continuando o poema com os 

versos “Fez-se de triste o que se fez amante / E de sozinho o que se fez contente”. Assim, 

inicia-se a análise sobre a dissolução do vínculo conjugal, as alterações que sofreu até resultar 

na legislação atual, os elementos que a compõe e seu intrínseco elo com as relações líquidas 

presentes na sociedade contemporânea. 

 Ressalta-se que, por escolha temática e coerência ao assunto proposto, será analisado 

nesse contexto apenas as entidades familiares matrimonializadas, tanto as heteroafetivas 

quanto as homoafetivas, coadunando com o novo e atualizado entendimento das Cortes 

Superiores nacionais. Assim, deve-se atentar, ao longo do estudo desse instituto, que os 

óbices por ele enfrentado para sua implementação são justificados pela concepção de família 

existente, já que, relembrando a família extensiva e da forma como foi regulamentada pelo 

Estado, que ansiava por um controle sobre as relações afetivas, estrutura da sociedade, e o fez 

através da imposição do casamento como única forma de constituição de família 

juridicamente protegida, a preservação dos casamentos era uma tentativa de consolidar essas 

relações e os términos dessas configuravam-se como um esfacelamento da própria entidade 

familiar (DIAS, 2016). 

 

4.1 PRINCIPAIS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS E NO CONCEITO DO DIVÓRCIO 

 Instar ressaltar que não se visa a realização de um parâmetro histórico nesse item, mas 

sim a análise das principais mudanças sofridas por esse instituto de maneira global, atentando-

se as realidades sociais que as influenciaram e criando, assim, uma cadeia lógica das ideias 

gerais no trabalho. Nesse tópico, o foco será as fases que perpassou até a dissolução do 

vínculo conjugal, restringindo-se a esse assunto, sem se estender as consequências que esse 

rompimento traz, como a guarda dos filhos e os alimentos para esses e para os cônjuges, já 

que não é objeto de interesse do presente estudo. 

 

 

                                                
21 MORAES, Vinicius de. Poemas, Sonetos e Baladas. São Paulo: Edições Gavetas, 1946. 
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4.1.1 Desquite 

 Advindo no Código Civil de 1916, que apresentava como única forma de constituição 

de família os laços sagrados do matrimônio, ressaltando o cunho religioso e o caráter 

patriarcal presente na concepção do casamento, sendo esse indissolúvel (DIAS, 2016) e 

coadunando com essa visão, trazia em seu art. 31722 o Desquite, que dissolvia a sociedade 

conjugal através da separação de corpos e dos bens dos cônjuges, sem que rompesse o vínculo 

matrimonial, o que impossibilitava a celebração de novas núpcias. Além disso, o pedido do 

Desquite devia fundamentar-se em uma ou mais das causas presentes nos incisos daquele 

artigo, sendo alegadas e provadas por quem postulava (PEREIRA, 2017), notando-se, com 

isso, a perquirição da culpa, questão a ser aprofundada posteriormente. 

 

4.1.2 Lei do Divórcio (Lei nº 6.515/1977) 

 Após a aprovação da Emenda Constitucional nº 9, de 28 de julho de 197723, que 

promoveu a alteração o parágrafo 1º do art. 175 da Constituição Federal de 1967, foi 

sedimentado o caminho para a recepção do Divórcio, que viria na Lei nº 6.515/1977 

(PEREIRA, 2017), mas apesar da nova lei trazer o fim de uma visão sacralizada do 

casamento, perpetuou-se a concepção matrimonializada da família (DIAS, 2016).  

 Houve a transmutação do desquite em separação, pois essa possuía as mesmas 

características daquela, quais sejam, extinguir a sociedade conjugal, mas não romper o 

vínculo matrimonial (DIAS, 2016), isso é, na verdade se constitui numa fase intermediária 

para concessão do divórcio, pois compreendia-se em um período imposto por lei, visando a 

confirmação da vontade do casal de optar pelo divórcio, ou seja, era um tempo de reflexão 

para que os cônjuges pudessem consolidar seu desejo fim do vínculo matrimonial.  

 Desse modo, surgiu, a partir de então, duas formas de extinguir o casamento, que era 

através ou da já citada separação ou do divórcio, sendo cobrado, para o deferimento desse, o 

                                                
22 Art. 317 A ação de desquite só se pode fundar em algum dos seguintes motivos: 

I. Adultério. 
II. Tentativa de morte. 

III. Sevicia, ou injuria grave. 

IV. Abandono voluntário do lar conjugal, durante dois anos contínuos. 
23 Art. 175 [...] 

§ 1º - O casamento somente poderá ser dissolvido, nos casos expressos em lei, desde que haja prévia 

separação judicial por mais de três anos. 
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decurso de longos prazos24, ou a identificação de um culpado, o qual não teria o direito de 

propor a ação para romper o matrimônio, além da perda do direito de receber alimentos e a 

exclusão dos apelidos do marido como sanções aplicadas a mulher culpada pela separação, 

sendo submetido a essas sanções quem simplesmente intentasse a ação de separação, mesmo 

se não houvesse a demonstração de que o autor fosse responsável pelo fim do relacionamento 

(DIAS, 2016). 

Como visto, vários óbices eram impostos para a decretação do Divórcio, como o 

preenchimento cumulativo dos pressupostos25 presente nessa lei, a exemplo dos longos prazos 

já mencionados e da necessidade de a separação anteceder ao Divórcio, procedendo a 

posterior conversão daquela para esse (DIAS, 2016). Insta salientar outro entrave trazido pela 

citada lei em seu art. 3826, que é a concessão do divórcio apenas uma única vez, visando evitar 

a epidemia divorcista e impedir que uma pessoa perpetuasse sua vida num ciclo de 

casamento-divórcio; contudo, levantou-se a tese da inconstitucionalidade desse artigo, com 

fulcro na Emenda Constitucional nº 9/1977 que, ao suprimir o princípio da indissolubilidade 

do matrimônio, não criou limites e, consequentemente, o artigo uma ofensa à disposição da 

Emenda (PEREIRA, 2017). 

 

4.1.3 Constituição Federal de 1988 

 Com as mudanças na concepção de estrutura familiar já sendo absorvida pelo 

ordenamento jurídico sobre dissolução dos vínculos matrimoniais, como percebe-se já na Lei 

do Divórcio, e apresentando o diploma constitucional a visão da família constituída pelos 

laços afetivos e não mais patrimonialista, esse traz novidades ao instituto do divórcio na 

redação original do seu art. 226, parágrafo 6º 27, ao reduzir os prazos para converter a 

                                                
24 Art. 40 - No caso de separação de fato, com início anterior a 28 de junho de 1977, e desde que 

completados 5 (cinco) anos, poderá ser promovida ação de divórcio, na qual se deverão provar o 

decurso do tempo da separação e a sua causa. 
25 Art. 40 - No caso de separação de fato, com início anterior a 28 de junho de 1977, e desde que 

completados 5 (cinco) anos, poderá ser promovida ação de divórcio, na qual se deverão provar o 

decurso do tempo da separação e a sua causa. 
§ 1º - O divórcio, com base neste artigo, só poderá ser fundado nas mesmas causas previstas nos 

artigos 4º e 5º e seus parágrafos.  
26 Art. 38 - O pedido de divórcio, em qualquer dos seus casos, somente poderá ser formulado uma 

vez.    
27 Art. 226 [...] 

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de 

um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos. 
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separação judicial em divórcio e ao institucionalizar o divórcio direto28, não mais com o 

caráter de excepcionalidade e afastando a necessidade de se demonstrar um motivo para a sua 

concessão (DIAS, 2016), o que acarretou, consequentemente, a edição da Lei nº 7.841, de 

1989, que alterava o parágrafo único do art. 3629 e o caput do art. 4030 e revogava o art. 38 e o 

parágrafo 1º do art. 4031, todos da Lei nº 6.515/77 (PEREIRA, 2017).  

 Contudo, apesar das alterações trazidas pelo Carta Magna, traz uma importante 

observação a autora Maria Berenice Dias: 

 

Ainda assim, sobreviveu a separação, instituto que guardava em suas entranhas a 

marca de um conservadorismo injustificável. Tratava-se quase de um limbo: a 

pessoa não era mais casada, mas não podia casar de novo. Se, em um primeiro 

momento, para facilitar a aprovação da Lei do Divórcio, foi útil e quiçá necessária 

essa artimanha, com o passar dos anos não mais existiam razões para manter dupla 

via. (DIAS, 2016, p. 328) 

 

 Então, mesmo com a Constituição Federal de 88 já se adequando a nova visão sobre a 

entidade familiar, considerando os laços afetivos, ainda faltava simplificar o instituto do 

divórcio, de forma a coadunar perfeitamente com a realidade social, ainda mais com as 

relações líquidas, em que a efemeridade das relações demanda uma legislação que facilite o 

processo da dissolução dos vínculos, sendo, nesse caso, os matrimoniais. 

 

4.1.4 Código Civil de 2002 

 Para um estudo mais aprofundado e coerente dessa legislação é necessário realizar-se 

sob a luz das alterações feitas pela Emenda Constitucional nº 66/2010, que será abordada mais 

à frente no trabalho, contudo, faz-se mister algumas observações prévias sobre a codificação 

civilista, como a escolha do legislador em manter em seu bojo, quase que em sua 

                                                
28 A Constituição Federal e o Código Civil 2002 (artigo 1.580) traziam a previsão de duas 

modalidades do divórcio, o indireto ou conversão e o direto. 

O divórcio indireto era aquele que se operava após decorrido um ano do trânsito em julgado da 

sentença que houvesse decretado a separação judicial, ou da decisão concessiva da medida cautelar de 

separação de corpos. 

Já o divórcio direto era aquele que se operava após ter transcorrido mais de dois anos da separação de 

fato dos cônjuges. 
29  Art. 36 [...] 

Parágrafo único. [...] 

I - falta do decurso de 1 (um) ano da separação judicial; 
30 Art. 40. No caso de separação de fato, e desde que completados 2 (dois) anos consecutivos, poderá 

ser promovida ação de divórcio, na qual deverá ser comprovado decurso do tempo da separação. 
31 Art. 40 [...] 

§ 1º - O divórcio, com base neste artigo, só poderá ser fundado nas mesmas causas previstas nos 

artigos 4º e 5º e seus parágrafos. 
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integralidade, os preceitos da Lei nº 6.515/77, ressuscitando no seu art. 1.57332 os casos que 

legitimariam o pedido unilateral de separação, além da reintrodução do sistema de pesquisa de 

culpa (PEREIRA, 2017). 

 

4.1.5 Lei nº 11.441/2007 

 Essa lei acrescentou o art. 1.124-A33 ao Código Processo Civil de 1973, vigente a 

época, restringindo o intervencionismo do Estado através da alternativa de a separação e do 

divórcio consensual serem realizados extrajudicialmente, por meio de escritura pública, 

devendo haver pleno consenso entre o casal e que não haja filhos menores e incapazes (DIAS, 

2016). 

 

4.1.6 Emenda Constitucional nº 66/2010 

 A referida Emenda, vigente a partir de 14 de julho de 2010, trouxe ao ordenamento 

jurídico nacional efetivas alterações sobre os institutos de separação e o divórcio, já que deu 

nova redação ao parágrafo 6º do art. 226 do diploma Constitucional, ditando agora: “O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo Divórcio”. Logo, o divórcio tem a prerrogativa de, 

                                                
32 Art. 1.573. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de algum dos 

seguintes motivos: 

I - adultério; 

II - tentativa de morte; 

III - sevícia ou injúria grave; 

IV - abandono voluntário do lar conjugal, durante um ano contínuo; 

V - condenação por crime infamante; 
VI - conduta desonrosa. 

Parágrafo único. O juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida 

em comum 
33 Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos menores ou 

incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, poderão ser realizados por 

escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e 

à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à 

manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei nº 11.441, de 2007). 

§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o registro civil e o 

registro de imóveis. (Incluído pela Lei nº 11.441, de 2007). 

§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por advogado 
comum ou advogados de cada um deles, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. 

(Incluído pela Lei nº 11.441, de 2007). 

§ 2º O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por advogado 

comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura 

constarão do ato notarial. (Redação dada pela Lei nº 11.965, de 2009) 

§ 3o A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem pobres sob as penas 

da lei. (Incluído pela Lei nº 11.441, de 2007). 
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concomitantemente, romper a sociedade conjugal e extingue o vínculo matrimonial (DIAS, 

2016). 

 Sobre as mudanças empregadas por nova legislação, é válido a menção ao pensamento 

de alguns autores sobre ela, como Maria Berenice Dias 

 

A Emenda Constitucional 66/2010, ao dar nova redação ao § 6.º do art. 226 da CF, 

com um só golpe alterou o paradigma de todo o Direito das Famílias. A dissolução 
do casamento sem a necessidade de implemento de prazos ou identificação de 

culpados dispõe também de um efeito simbólico: deixa o Estado de imiscuir-se na 

vida das pessoas, tentando impor a mantença de vínculos jurídicos quando não mais 

existem laços afetivos”. (DIAS, 2016, p. 329) 

 

Já Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (apud PEREIRA, 2017, p. 311): 

 

[...] o Estado busca se afastar da intimidade do casal, reconhecendo a sua autonomia 

para extinguir, pela sua livre vontade, o vínculo conjugal, sem necessidade de 

requisitos temporais ou de motivação vinculante. É o reconhecimento do divórcio 

como o simples exercício de um direito potestativo. 

 

 Autores como Maria Berenice Dias, Flávio Tartuce e Tânia da Silva Pereira, 

responsável pela atualização da obra “Instituições de Direito Civil”, Volume V, sobre Direito 

de Família, de Caio Mário da Silva Pereira, entendem pelo fim do instituto da separação, 

sendo o divórcio, a partir de então, o único instituto de dissolução de casamento. Logo, 

segundo Maria Berenice, haveria a consequente derrogação dos dispositivos da legislação 

infraconstitucional referente a separação, não sendo necessário uma revogação expressa deles, 

nem regulamentar a alteração causada, pois o divórcio já está disciplinado, desaparecendo, 

assim, o desarrazoado intervalo de tempo em que os separados judicialmente não eram mais 

casados, contudo, não podiam contrair novas núpcias, como também esvaiu-se toda a teoria 

da culpa, não havendo mais a possibilidade de levar para o âmbito da justiça questões que 

tanjam sobre o comportamento dos cônjuges durante o casamento (DIAS, 2016). 

 Sobre a extinção separação, Flávio Tartuce traz que os seguintes institutos foram 

excluídos do Direito das Famílias 

 

Separação jurídica extrajudicial consensual, introduzida pela Lei 11.441/2007, 

revogando-se tacitamente o art. 1.124-A do CPC/1973 nas menções à separação. O 

mesmo deve ser dito em relação ao art. 733 do CPC/2015, nas menções à separação 

extrajudicial, que já nasce revogado por incompatibilidade constitucional com o art. 

226, § 6.º, do Texto Maior. 

Separação jurídica judicial consensual, revogando-se o art. 1.574 do Código Civil 

de 2002, incluindo o seu parágrafo único. [...] A revogação também atinge os arts. 
731 e 733 do Novo CPC, nas menções à separação judicial. 
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Separação jurídica judicial litigiosa, não existindo qualquer uma das suas 

modalidades anteriores, a saber: a separação-sanção, com análise da culpa, por 

grave violação dos deveres do casamento e insuportabilidade da vida em comum 

(art. 1.572, caput, do CC); a separação-falência, diante da ruptura da vida em 

comum por mais de um ano e impossibilidade de sua reconstituição (art. 1.572, § 1.º, 

do CC); a separação-remédio, fundada em doença mental superveniente que 

acometesse um dos cônjuges, com duração de dois anos pelo menos, cura 

improvável e que tornasse impossível a vida em comum (art. 1.572, §§ 2.º e 3.º, do 

CC). Obviamente, como consequência de tais supressões, não tem mais validade e 

eficácia a norma do art. 1.573 do CC, que elencava um rol meramente 

exemplificativo de motivos que poderiam caracterizar a insuportabilidade da vida 
em comum na separação-sanção (adultério; tentativa de morte; sevícia ou injúria 

grave; abandono voluntário do lar conjugal, durante um ano contínuo; condenação 

por crime infamante e conduta desonrosa). A norma era tida como inútil, pois o seu 

parágrafo único estabelecia que o juiz poderia considerar outros fatos que tornassem 

evidente a impossibilidade da vida em comum. (TARTUCE, 2017, p. 142) 

 

 Consequentemente, por causa do desaparecimento dos citados institutos da Separação 

jurídica judicial consensual e da Separação jurídica judicial litigiosa, o art. 157534, do CC, 

também não está mais recepcionado pela Constituição Federal, assim como art. 157735, por 

versar sobre possibilidade de reconciliação dos casais separados juridicamente (TARTUCE, 

2016). Além dos artigos já mencionados, temos a revogação também dos arts. 1.571, inciso 

III36, 1.57637 e 1.57838 do Código Civil de 2002 e os demais artigos do Código Civil que 

mencionem “separação judicial” (PEREIRA, 2017, p. 313), ressaltando-se o caso do art. 

1580, que traz o divórcio direto e o divórcio indireto, divisão que também foi abolida, 

permanecendo apenas o direto, pois houve a eliminação do lapso temporal para consolidar o 

indireto, sendo agora apenas chamado de divórcio (TARTUCE, 2017), assim também não 

                                                
34 Art. 1.575 A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens. 

Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges e homologada 

pelo juiz ou por este decidida. 
35 Art. 1.577. Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos 

cônjuges restabelecer, a todo tempo, a sociedade conjugal, por ato regular em juízo. 

Parágrafo único. A reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros, adquirido antes e durante 

o estado de separado, seja qual for o regime de bens. 
36 Art. 1.571 A sociedade conjugal termina: 

III - pela separação judicial; 
37 Art. 1.576. A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao 

regime de bens. 

Parágrafo único. O procedimento judicial da separação caberá somente aos cônjuges, e, no caso de 

incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão. 
38 Art. 1.578. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o 

sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não 
acarretar: 

I - evidente prejuízo para a sua identificação; 

II - manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos da união dissolvida; 

III - dano grave reconhecido na decisão judicial. 

§ 1o O cônjuge inocente na ação de separação judicial poderá renunciar, a qualquer momento, ao 

direito de usar o sobrenome do outro. 

§ 2o Nos demais casos caberá a opção pela conservação do nome de casado. 
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subsistindo mais a conversão, citado no parágrafo primeiro do referido artigo, logo, separados 

judicialmente ou separados de corpos podem, por decisão judicial pedir a imediata decretação 

do divórcio, sem que se observe o prazo, e se caso o processo esteja em andamento, o juiz 

pode decretar de ofício (DIAS, 2016). 

 Sobre a separação de corpos, presente no art. 156239, do Código Civil, faz-se 

necessário algumas observações. Esse instituto consiste na chancela judicial à separação de 

fato que, apesar de não dissolver o casamento, servia de prova do seu fim, portanto, com a 

separação de corpos, os cônjuges permanecem como casados civilmente, mas os efeitos 

jurídicos do matrimônio terminam (DIAS, 2016). Após a referida Emenda, a separação de 

corpos também pôde ser promovida no curso de um processo de forma prévia ou incidental, 

conforme art. 88840, do CPC/73. Assim, como medida cautelar, visa a segurança da 

integridade física ou psicológica e da dignidade das pessoas dos cônjuges, pois a convivência 

na mesma residência tornou-se intolerável, tendo como pressuposto casos de risco e 

emergenciais (PEREIRA, 2017). 

 Salienta-se a diferença que pode existir dentro desse instituto, como traz Caio Mário: 

 

Difere a separação de corpos, que tem como consequência o afastamento de um dos 

cônjuges da residência da família, mas tão somente a liberação do demandante do 

“débito conjugal” e a separação fática identificada como “afastamento de um dos 

cônjuges do lar conjugal”, que implica, como o próprio nome indica, separação 

física com a saída de um dos cônjuges do imóvel onde reside a família. Nada 

impede, porém, que os pedidos sejam cumulados (e, salvo melhor juízo, não parece 

possível que se tenha separação fática sem que se tenha também a separação 

jurídica, embora a recíproca não seja verdadeira). (PEREIRA, 2017, p. 317) 

 

 Faz-se mister observar que, com o desaparecimento da separação judicial, que 

demandava a necessidade da espera pelo lapso temporal para concretizar o divórcio, tem-se o 

fim também da distinção entre o término da união e a dissolução da sociedade conjugal, 

assim, a simples separação de fato, sendo possível mesmo se o casal habitar na mesma 

residência, extingue todos os deveres, direitos e efeitos do casamento, quais sejam, pessoais 

ou patrimoniais, não necessitando de determinação judicial do término do relacionamento 

para fim de ser rompida a sociedade conjugal, ou seja, possui efeito desconstitutivo do 

casamento, mesmo que não o dissolva (DIAS, 2016). 

                                                
39 Art. 1.562. Antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anulação, a de separação judicial, 

a de divórcio direto ou a de dissolução de união estável, poderá requerer a parte, comprovando sua 

necessidade, a separação de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade. 
40 Art. 888. O juiz poderá ordenar ou autorizar, na pendência da ação principal ou antes de sua 

propositura: 

VI - o afastamento temporário de um dos cônjuges da morada do casal; 
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 Assim, é notório que a maior alteração trazida pela Emenda Constitucional nº 66/2010 

foi a exclusão do instituto da separação judicial do sistema jurídico brasileiro, ocasionando o 

consequente fim do lapso temporal imposto para que houvesse conversão em divórcio, além 

de acertadamente promover a extinção da perquirição de culpa como justificativa para o 

pedido de divórcio, permanecendo como única causa para tal requerimento a vontade dos 

cônjuges. 

 

4.1.7 Código de Processo Civil de 2015 

 Uma das novidades trazidas por esse ordenamento foi o capítulo X, inteiramente 

dedicado a regular as ações de família. Nesse sentido, diz o Caio Mário que 

 

O novo CPC parte da premissa de que é preciso estabelecer um procedimento para 

as ações de família, que se compatibilize com as particularidades das relações 

envolvidas, na medida em que o litígio de família traz consigo uma necessidade de 

mediação, considerada a natureza especial do direito disputado. Alexandre Câmara 

ressalta que a mediação é o método mais adequado para os casos em que haja 

vínculo intersubjetivo entre as partes, como ocorre nos conflitos de família e nos 

litígios societários. (PEREIRA, 2017, p. 321) 

  

 Destaque-se que, recepcionando a Lei nº 11.441/2007, ao absorver em seu ordenamento 

a facultatividade do procedimento judicial, permite a possibilidade do divórcio seja feito em 

cartório, mantendo as mesmas regras que a citada lei, incluindo, ainda, o interesse do nascituro 

como impeditivo, devendo ser realizado por meio judicial (PEREIRA, 2017). 

 Contudo, uma crítica feita a esse ordenamento são referências que faz em alguns 

artigos ao instituto da separação, que foi considerado extinto do sistema jurídico nacional, 

como afirmam autores do Direito das Famílias anteriormente citados e, seguindo o que ensina 

um deles, qual seja, Maria Berenice Dias. A autora considera que o fato do ordenamento 

processual vigente trazer tais menções a separação, não tem força para ressuscitar esse 

instituto, pois ele já houve seu sepultamento pelos tribunais brasileiros, além dessa previsão 

ser uma afronta ao princípio da proibição ao retrocesso social, não havendo permissão para 

que a lei ordinária possa mudar o mandamento constitucional, que estabelece apenas o 

divórcio como forma de dissolução da sociedade conjugal (DIAS, 2016). Assevera que a lei 

processual determina ritos visando a tutela de direitos pessoais, contudo, se não há direito a 

ser tutelado, essas previsões procedimentais não têm prerrogativa para criar ou recriar algum 

direito, como é o caso do instituto da separação, tornando-se regras totalmente esvaídas de 

eficácia (DIAS, 2016). 
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 Sobre a intepretação dos dispositivos da codificação processualista civil que fazem 

referência a separação, sintetiza a autora: 

 

Somente um artigo, no âmbito Direito Internacional Privado fala em separação 

judicial (CPC 23 III). Dois utilizam a expressão separação consensual (CPC 731 e 

733). Quatro fazem alusão somente à separação (CPC 53 I, 189 II e § 2.º e 693). Há 

uma única referência à separação de corpos (CPC 189 II). Para não rotular de 

inconstitucionais tais dispositivos o melhor é reconhecer que todas as referências 

dizem com a separação de fato, que, ao ser decretada judicialmente, transforma-se 

em separação de corpos. Não há outra leitura possível de tais dispositivos. (DIAS, 
2016, p. 332) 

 

Assim, há a adequação desses artigos do CPC ao comando constitucional firmado pela 

Emenda Constitucional nº 66/2010, decretando definitivamente o fim da separação, 

respeitando a hierarquia das normas e harmonizando todo o sistema jurídico, de forma a não 

subsistir contradições dentro dele. 

 

4.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIVÓRCIO 

 Haja vista todas as alterações legislativas pelas quais passou o instituto da dissolução 

da sociedade conjugal até se estabelecer o divórcio, algumas considerações acerca do tema 

devem ser feitas, a título de entender mais profundamente suas especificidades e como elas se 

relacionam com as mudanças que sofreram pelas alterações legislativas. 

 

4.2.1 Culpa 

 A perquirição da culpa, ou seja, a necessidade de se averiguar quais dos cônjuges deu 

causa ao rompimento da união, era necessária como elemento a dar causa ao pedido de 

separação ou divórcio, sendo aplicada sanções para quem fosse declarado culpado. Para 

entender melhor essa lógica, é preciso retornar a ideia da família como uma entidade sacra, 

que deveria ser preservada, caracterizando-se pela indissolubilidade, pois presentava a única 

entidade familiar juridicamente protegida, e sendo a família base da sociedade, o rompimento 

das uniões matrimoniais significava a ruína da entidade familiar, logo, o cônjuge que 

provocasse tamanha ofensa deveria ser punido. Assim, surge a concepção do “divórcio-

sanção”, que explica o Caio Mário: 

 

[...] o chamado “divórcio-sanção”, cuja finalidade é impor a separação definitiva do 

casal, quando um dos cônjuges falta com seus deveres conjugais, infringindo as 

normas essenciais da vida em comum. Sua finalidade é aplicar ao cônjuge culpado a 
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dissolução do matrimônio, como penalidade em face de seu comportamento infiel. 

(PEREIRA, 2017, p. 308) 

 

 Além do divórcio-sanção, há o divórcio-falência, presente na Lei do Divórcio e no 

Código Civil de 2002, que se divide em dois, sendo eles o divórcio-falência propriamente dito 

e o divórcio-remédio, sendo esse caracterizado por uma doença superveniente e incurável que 

acometeu um dos cônjuges, tornando-se impossível o convívio conjugal, e aquele 

configurando-se na hipótese de insustentabilidade do casamento, (PEREIRA, 2017). 

Resumidamente, Caio Mário diz que 

 

[...] o denominado “divórcio-remédio”, como solução apontada para os casos em 

que a sobrevivência da vida conjugal se torna impossível, ou ao menos traduz 

sacrifício para os cônjuges ou para um deles, e se recorre à dissolução do 

matrimônio como fórmula destinada a pôr fim a uma situação insustentável”. 

(PEREIRA, 2017, p. 308) 

 

 Insta salientar que o divórcio-sanção era necessariamente contencioso, já o divórcio-

falência apresenta-se tanto modalidade contenciosa, quanto na consensual (PEREIRA, 2017), 

e essa classificação também servia para o extinto instituto da separação. Contudo, esse 

entendimento, que perdurou ordenamento jurídico nacional até a Emenda Constitucional de nº 

66/2010, que instaurou uma nova concepção da causa de pedir do divórcio – lembrando que a 

Emenda aboliu a separação -, com similaridades com o divórcio-falência propriamente dito, 

sendo ela fundamentada na Autonomia da vontade dos cônjuges. 

 

4.2.2 Autonomia da vontade 

 Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 66/2010 percebe-se uma mudança 

de panorama na ótica de dissolução da sociedade conjugal, já que não mais o condiciona a 

prazos ou perquirição de culpa, como foi descrito anteriormente. Nesse momento, o pedido de 

divórcio, haja vista que o citado dispositivo constitucional deu fim a separação, fundamenta-

se apenas na escolha dos cônjuges, ou seja, não há mais intromissão do Estado, numa 

tentativa descabida de manutenção do casamento, impondo pressupostos e delegando ao 

Poder Judiciário a decisão se um casal deve ou não permanecer casados. Comenta, 

assertivamente, a autora Maria Berenice Dias que  

 

Sempre foi muito alardeada pela doutrina como indevida a intromissão do Estado na 

vontade das partes, estabelecendo prazos ou exigindo a identificação de "culpas" 

para desfazer o casamento. Evidente o desrespeito ao princípio da liberdade e da 
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autonomia da vontade, daí reconhecidas como inconstitucionais as limitações que 

eram impostas à separação e ao divórcio, por afrontarem o princípio que consagra o 

respeito à dignidade da pessoa como bem supremo. Era absurdo forçar a 

manutenção do estado de casado, quando o casamento não mais existia. Afinal, 

ninguém pode ser obrigado a viver com quem não esteja feliz. Ao depois, até para 

quem acredita que a Constituição dá preferência ao vínculo matrimonial (CF 226 § 

3.º), obstaculizar a separação e o divórcio, mantendo à força o enlace conjugal, 

desatendia recomendação de transformar a união estável em casamento. (DIAS, 

2016, p. 331) 

 

 Esse entendimento que embasa o divórcio na autonomia da vontade dos cônjuges se 

coaduna também a outro princípio que rege o Direito das Famílias que é o da liberdade ou 

não intervenção, presente no art. 151341 do Código Civil, ou seja, não pode haver intervenção 

coativa do Estado ou de um ente privado nas relações familiares, já que a autonomia privada, 

outro princípio que se influi da autonomia da vontade, de cada pessoa é que deve orientar seus 

interesses, incluindo os que abranjam a família (TARTUCE, 2017). Sobre o assunto, traz 

Flávio Tarturce: 

 

Por certo que o princípio em questão mantém relação direta com o princípio da 

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

privada é muito bem conceituada por Daniel Sarmento como sendo o poder que a 

pessoa tem de regulamentar os próprios interesses. Ensina o autor fluminense que 
“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” 

(SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais…, 2005, p. 188). Como se pode 

perceber, o fundamento constitucional da autonomia privada é a liberdade, um dos 

principais atributos do ser humano. (TARTUCE, 2017, p. 26) 

 

É interessante observar que essa alteração de paradigma ocorreu quando a 

Constituição Federal de 1988 ampliou o entendimento de entidade familiar, abrangendo sua 

proteção a outras estruturações de famílias, e não apenas naquela constituída pelo casamento. 

De certo, a valorização dos laços de afetividade que envolve seus membros tornou-se a base 

para sua formação, ao invés de um contrato solene como o casamento e, assim, não sobrevém 

mais o temor sobre a dissolução da sociedade conjugal levar ao esfacelamento da entidade 

familiar, pois há reconhecimento que essa se funda nos sentimentos recíprocos de quem a 

constitui, sendo o casamento uma formalização desses laços. 

  Assim, para sintetizar o assunto, diz Maria Celina Bodin de Moraes (apud DIAS, 

2016, p. 331) que 

 

                                                
41 Art. 1.513. É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de 

vida instituída pela família. 
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[...] a relação de casamento é, juridicamente, uma relação simétrica e solúvel entre 

pessoas iguais. Se, por circunstâncias que não cabe ao direito investigar, não está 

ocorrendo o que se espera de uma relação conjugal, a solução é sua dissolução. 

Assim, a separação do casal em virtude da ruptura da vida em comum é o único 

remédio razoável, servindo como meio apaziguador do conflito. 

 

 Com efeito, a expansão do conceito de família ao não mais se restringir ao 

matrimônio, além da extinção dos prazos e a perquirição de culpa para que a sociedade 

conjugal se dissolva, fez surgir uma nova configuração do divórcio. Logo, a causa de pedir da 

ação de divórcio fundamenta-se apenas na vontade dos cônjuges de não mais permanecerem 

juntos, havendo uma harmonização do sistema jurídico brasileiro com a realidade social.  

Assim, o casamento, ao perder seu cunho patrimonial e sacro, tornando-se uma 

formalização de laços afetivos, imerge nas relações líquidas e, por serem essas conexões 

frágeis e efêmera, necessitam que sua dissolução seja igualmente rápida, demandando uma 

desburocratização do divórcio. Logo, nota-se a realidade social influenciando o direito, já que 

esse deve traduzir o espírito da sociedade que normatiza. 

 

4.3 REALIDADE SOCIAL x DIREITO: INFLUÊNCIA DO AMOR LÍQUIDO NA 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 A sociedade é um sistema orgânico, de constante mudança em seus valores, na forma 

como se estrutura e o direito, que se apresenta como um conjunto de regras para normatizar os 

a realidade social, precisa buscar a harmonização com aquilo que disciplina, para ter uma 

efetiva e coerente aplicabilidade. O direito, ao concretizar sua função, precisa ser reflexo da 

sociedade, expressando, em suas normas, o espírito do povo que representa e para qual é 

idealizado, logo, também é necessário que esteja em frequente aprimoramento, renovando-se 

para coadunar com a realidade social que se aplica, sendo influenciado por essa ao mesmo 

tempo que a regula. 

 Diz Paulo Nader, ao definir o estudo da Sociologia do Direito: 

 

O Direito de um povo se revela autêntico, quando retrata a vida social, quando se 

adapta ao momento histórico, quando evolui à medida que o organismo social ganha 

novas dimensões. A Sociologia do Direito desenvolve importante trabalho para a 
correção dos desajustamentos entre a sociedade e o Direito conhecimento da 

sociedade se revela pois, da maior importância à prática da disciplina. Ao prefaciar a 

sua obra Fundamentos da Sociologia do Direito, Wugen Ehrlich enfatiza tal 

importância: “... também em nossa época, como em todos os tempos, o fundamental 

no desenvolvimento do Direito não está no ato de legislar nem na jurisprudência ou 

na aplicação do Direito, mas na própria sociedade. (NADER, 2014, p. 42) 
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 Continua o autor, ao falar do papel do direito perante a sociedade: 

 

Para o homem e para a sociedade, o Direito não constitui um fim apenas um meio 

para tomar possível a convivência e o progresso social. Apesar de possuir um 

substrato axiológico permanente, que reflete a estabilidade da “natureza humana”, 

o Direito é um engenho à mercê da sociedade e deve ter a sua direção de acordo 

com os rumos sociais. 
As instituições jurídicas são inventos humanos que sofrem variações no tempo e no 

espaço. Como processo de adaptação social, o Direito deve estar sempre se 

refazendo, em face da mobilidade social. A necessidade de ordem, paz, segurança, o 

Direito visa a atender, exige procedimentos sempre novos. Se o Direito se 

envelhece, deixa de ser um processo de adaptação, pois passa a não exercer a função 

para qual foi criado. Não basta, portanto, o ser do Direito na sociedade, é 

indispensável o ser atuante, o ser atualizado. Os processos de adaptação devem-se 

renovar, pois somente assim o Direito será um instrumento eficaz na garantia do 

equilíbrio e da harmonia social. 

Este processo de adaptação externa da sociedade externa da sociedade compõe-se de 

normas jurídicas, que são as cédulas do Direito, modelos de comportamento social, 
que fixam limites à liberdade do homem, mediante imposição de condutas. Na 

expressiva síntese de Cosentini, “... o Direito não é uma criação espontânea e 

audaciosa do legislador, mas possui uma raiz muito mais profunda: a consciência 

do povo... O Direito nasce da vida social, se transforma com a vida social e deve se 

adaptar à vida social”. (NADER, 2014, p. 49) 

 

 Assim, focando no Direito das Famílias, por regular a base na qual se estrutura a 

sociedade, é de suma importância que esse esteja em consonância com a realidade social 

vivenciada, suprindo as demandas que lhe são impostas por essa, tornando-se um sistema 

jurídico oxigenado e dinâmico. Logo, se as entidades familiares são constituídas a partir dos 

laços afetivos, não sendo o matrimônio mais a única possibilidade de formação de família, 

perdendo esse seu caráter sacro e patrimonialista, o casamento, então, transfigura-se uma 

formalização das relações afetivas. 

 E, haja vista que as relações afetivas se tornaram líquidas, sendo caracterizadas por 

sua fragilidade, volatilidade e imediatez, logo, seu rompimento compatibilizar com essa 

efemeridade, necessitando o ordenamento jurídico se adequar a essa demanda social. Com 

efeito, adveio a desburocratização do pedido de divórcio, fundamentando-se apenas na 

autonomia da vontade entre os cônjuges, sem a necessidade de se atentar a prazos e a 

perquirição de culpa. Assim, percebe-se que a legislação procurou harmonizar-se com a 

realidade social, ou seja, um casal pode se casar num dia e divorciar-se no outro, sem que 

nenhum obstáculo jurídico lhes sejam imposto, respeitando somente natureza líquida do seu 

amor.  
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho se propôs a fazer uma análise sob a legislação do divórcio sob o 

prisma das relações líquidas, para assim demonstrar como a realidade social, representa pela 

liquidez contemporânea, influencia o direito, aqui demonstrando sob égide do instituto de 

dissolução da sociedade conjugal, respeitando a premissa que o ordenamento jurídico deve ser 

espelho da sociedade para qual é projetado. 

A partir dessa asserção, foi realizada uma análise das relações líquidas, debruçando 

sobre a constituição, com influências da concepção consumerista do sistema econômico atual 

concomitante com o pavor que as pessoas têm de sofrer, de suas expectativas não serem 

alcançadas, culminando numa sociedade em que se instalou o receio de vínculos sólidos, 

preferindo as conexões efêmeras, frágeis, ou seja, relações líquidas. 

Com essa configuração como base sólida que permearia todo os seguintes assuntos, 

passou-se ao estudo do casamento, intrinsecamente ligado a concepção de família, ganhando 

essa, então, o devido destaque, em que foi analisado a maneira como primeiramente se 

formou, tendo como fundamento os laços de afinidade, afetivos, sendo uma realidade anterior 

ao próprio direito, se constituindo como estrutura na qual a sociedade se sustenta. 

Consequentemente, houve sua posterior regulação pelo Estado, passando a ter um caráter 

patrimonialista, surgindo a família extensiva, sendo apenas entendido como entidade familiar 

a fim de proteção jurídica a família formada pelo casamento. Por isso, entendia-se que a 

extinção da sociedade conjugal como ruína da própria entidade familiar e, assim, a legislação 

criou óbices para dificultar a essa situação. 

Com a alteração no contexto social, ressaltando a inserção da mulher do trabalho como 

uma delas, isso influenciou a estruturação da família, perdendo força seu caráter 

patrimonialista, sendo regida pelos laços de afetividade, tendência que foi seguida pela 

legislação, que passou a abranger mais entidades familiares sob a sua proteção, não sendo 

mais o casamento a única forma de constituição de família, sendo apenas uma formalização 

dos laços de afeto. Com efeito, sendo as entidades familiares concebidas pelos laços de 

afetividade, e esses serem líquidos, como demonstrou Bauman, logo, as imposições para a 

extinção da sociedade conjugal, demandavam uma desburocratização, para coadunar com a 

liquidez contemporânea dos relacionamentos, como assim ocorreu. 

Conclui-se, então, a premissa trazida por esse trabalho, de que as relações líquidas 

influenciaram a atual legislação do divórcio, assim sendo, que o direito deve reproduzir as 

mudanças sociais, sempre atento a suas transformações para que possa se atualizar. É cediço 
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que não é uma tarefa fácil para o legislador, ainda mais se tratando de Direito das Famílias, 

que envolve um sistema orgânico e complexo, mas esse esforço é de suma importância, pois 

efetiva a aplicação do direito, para que não o torne algo cristalizado em concepções 

retrógradas e acometido pela ineficácia. 
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