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RESUMO

O novo  modelo  de  família  tem como  finalidade  a  preservação  da  dignidade  da

pessoa humana, liberdade individual, desenvolvimento humano, igualdade, justiça e

a não descriminalização, promovendo uma sociedade justa e tolerante. A família é

um elemento ativo dentro da sociedade, por isso ao longo dos anos vem passando

por  um processo  de  evolução  continuo  e  crescente,  fazendo  que  surjam novos

modelos  familiares,  deste  modo  a  família  desempenha  um  papel  individual  e

coletivo. O conceito de família deixou de ser ligado apenas a laços sanguíneos com

o avanço da modernidade, passa a ser visto como laços de afeto e respeito, sendo

este novo modelo bastante discutido dentro da sociedade.Essa proteção fornecida a

nova forma da família brasileira é de responsabilidade do Estado, com a finalidade

de impedir que abusos e preconceitos existentes dentro da sociedade decorrente da

escolha individual.

Palavras chave: família; homossexual; adoção.
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INTRODUÇÃO

É  evidente  o  surgimento  dentro  da  sociedade  brasileira  de  novas

concepções e formas de famílias,  que são influenciadas por  fatores  psicológico,

sociais  e  antropológicos,  aonde  deixa  de  existir  somente  um modelo  de  família

clássica composta por um casal hetero, monogâmico, patriarcal e/ou hierarquizada.

Deste modo, não existe uma conceptualização de família perfeita ou ideal,

existe apenas a concepção de família, que é aonde se compreende e se firma laços

afetivos, desenvolvendo assim a personalidade e o caráter de cada pessoa que a

compõem, que enriqueceu a modernidade com a diversidade de formas de famílias

e da solidariedade composta pelo interesse de cada membro do núcleo familiar.

Sendo assim, o direito de família ganha aspectos contemporâneos com a

finalidade de proteger  e  resguardar  qualquer  direito,  fazendo com que os novos

moldes da família brasileira tenha suas relações respaldadas pela parte jurídica.

Vale  ressaltar  ainda  que,  a  família  não  perdeu  o  seu  formato  de

compreensão afetiva e solidária, na verdade o âmbito familiar passa a ser um local

de aprendizado e de fortalecimento de laços,  que são baseados em um modelo

heterogêneo do que se era costume encontrar a tempos passados.

A sociologia jurídica tem por finalidade estudar e justificar o que acontece

dentro  do  âmbito  legal,  visto  que  com  a  evolução  da  sociedade  fez  com  que

originasse uma necessidade de proporcionar um amparo legal, fazendo com que o

Estado promova uma proteção a todos.

Partindo  dessa  perspectiva,  que  o  novo  modelo  de  família  tem  como

finalidade  a  preservação  da  dignidade  da  pessoa  humana,  liberdade  individual,

desenvolvimento humano, igualdade, justiça e a não descriminalização, promovendo

uma sociedade justa e tolerante.

Em concordância  a  isso  devemos  destacar  que  o  legislativo  deve  estar

atento a essa nova condição de família, pois esse é um momento de quebra de
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paradigmas,  e  até  mesmo amadurecimento  para  o respeito  a diversidade que é

presente entre os brasileiros.

Sendo assim essa nova concepção de família tem como propósito principal a

igualdade,  pois  a  núcleo  familiar  social  e  religioso,  mas  é  um  local  regado  de

sentimentos como afetividade e companheirismo, evidenciando a necessidade de

viabilidade jurídica, tendo uma legislação especifica.

Deste modo, essa temática é de grande relevância devido as modificações

que  surgiram na  entidade  familiar,  além de  sua  importância  para  o  Estado  e  a

sociedade.
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1. CONCEITO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA

1.1 Revolução Histórica Da Família

A família,  principal  célula do aparelho social,  tem evoluído gradualmente,

desde os tempos mais distantes até a atualidade, neste sentido a família, por ser

mais antiga que o Estado, constitui-se como célula germinal da comunidade estatal

(MEDEIROS,  1997,  P.24).  A evolução  da  família  fazendo  menção  a  três  fases

históricas, sendo elas: o estado selvagem, barbárie e civilização (PEREIRA, 2003,

P.12).

No  estado  selvagem,  os  homens  apropriam-se  dos  produtos  da
natureza prontos para serem utilizados. Aparece o arco e a flecha e,
consequentemente,  a  caça.  É  aí  que  a  linguagem começa  a  ser
articulada. Na barbárie, introduz-se a cerâmica, a domesticação de
animais,  agricultura  e  aprende-se  a  incrementar  a  produção  da
natureza  por  meio  do  trabalho  humano;  na  civilização  o  homem
continua aprendendo a elaborar os produtos da natureza: é o período
da indústria e da arte (PEREIRA, 2003, P.12),

As  fases  pré-históricas  até  a  civilização,  descrevendo  primeiramente  o

estado selvagem, dividindo-o em três fases :

Na  fase  inferior,  o  homem  vivia  em  árvores  e  lutava  pela
sobrevivência  em meio a feras selvagens.  Sua alimentação era à
base de raízes e frutos. Na fase média, o homem começou a agregar
à sua alimentação frutos do mar, e caracterizou-se pelo surgimento
do  fogo,  a  maior  descoberta  da  humanidade.  Em  virtude  de  tal
descoberta,  o  homem  buscou  aprimorar  sua  alimentação  com
tubérculos, caça e farináceos cozidos com cinzas quentes (ENGELS,
2006, P.31).

Ainda alude e destaca a fase selvagem superior, a qual ocorreu quando o

homem despertou  para  as  invenções de armas usadas na caça de animais.  As

residências fixavam-se em aldeias e os homens passavam a desenvolver atividades

como construção de utensílios feitos de madeira e tecidos confeccionados a mão

(PEREIRA, 3003, P.12).

Quanto à fase da barbárie, divide o estudo também em três fases idênticas

às acima mencionadas.  Primeiramente  a fase inferior,  quando da descoberta  da

argila  e  da  utilização  da  mesma  para  revestir  cestos  e  vasos  para  torná-los
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refratários. Outra característica importante dessa fase foi que o homem passou a

produzir o seu próprio sustento, através do cultivo doméstico de plantas e da criação

de animais (ENGELS, 2006, P.31). O mesmo autor descreve algumas características

importantes desse período:

Viviam em casas de tijolos secados ao sol ou pedra, casas em forma
de fortalezas, cultivavam em terrenos irrigados artificialmente o milho
e outras plantas comestíveis,  diferentes  de acordo com o lugar  e
clima  e  que  eram  sua  principal  fonte  de  alimentação.  Haviam
chegado até a domesticar alguns animais: os mexicanos, o peru e
outras aves; e os peruanos, a lhama. Além disso, sabiam trabalhar os
metais,  exceto  o  ferro,  razão  pela  qual  não  conseguiam  ainda
prescindir das armas e instrumentos de pedra (ENGELS, 2006, P.31).

Percebe-se que nesse momento histórico o homem despertou para o cultivo

de produtos agrícolas e para a domesticação de animais, passou a viver em casas e

a conviver em grupos, nas chamadas aldeias. E, na fase superior da barbárie, o

homem  inventou  a  escrita  e  despertou  para  a  fundição  do  minério  de  ferro

(PEREIRA, 3003, P.12). No que diz respeito especialmente à evolução da família: 

Basicamente a família segundo Homero, firmou sua organização no
patriarcado,  originado  no  sistema  de  mulheres,  filhos  e  servos
sujeitos ao poder limitador do pai.  Após surgiu a teoria de que os
primeiros homens teriam vivido em hordas promíscuas, unindo-se ao
outro sexo sem vínculo civis ou sociais. Posteriormente, organizou-se
a sociedade em tribos, evidenciando a base da família em torno da
mulher,  dando  origem  ao  matriarcado.  O  pai  poderia  até  ser
desconhecido. Os filhos e parentes tomavam as normas e nome da
mãe (MEDEIROS, 1997, P.32).

Desse  modo,  conforme  o  autor,  a  família  inicialmente  foi  chefiada  pela

mulher,  mas por um período muito curto,  pois,  em seguida o homem assumiu a

direção da família  e  dos bens.  Neste diapasão,  ao estudar  a  família,  divide sua

evolução em quatro etapas: família consanguínea, família punaluana, família pré-

monogâmica e a família monogâmica (ENGELS, 2006, P.31).

A família  consanguínea  foi  a  primeira  etapa  da  família.  Nela,  os  grupos

conjugais se separam por gerações. Todos os avôs e avós, dentro dos limites da

família, são em seu conjunto, marido e mulher entre si (ROCHA, 2009, P.25).
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Nessa  espécie  de  família,  seus  membros  se  relacionavam sexualmente,

entre si: irmãos com irmãs, marido e mulher. Esse modelo de família, no entanto,

acabou desaparecendo, dando lugar ao modelo de família punaluana, excluindo a

prática da relação sexual entre os membros da própria família, sendo que em seu

auge, foi determinada a proibição do casamento entre primos de segundo e terceiro

graus (PEREIRA, 2003, P. 12).

Enfatiza como era a relação materno-filial, nas famílias formadas por grupos:

Em todas as formas de famílias por grupos, não se pode saber com
certeza quem é o pai de uma criança, mas sabe-se quem é a mãe.
Muito embora ela chame seus filhos a todos da família  comum e
tenha  para  com  eles  deveres  maternais,  a  verdade  é  que  sabe
distinguir seus próprios filhos dos demais. É claro, portanto, que, em
toda a parte onde subsiste o casamento por grupos, a descendência
só pode ser estabelecida do lado materno e, portanto, reconhece-se
apenas a linhagem feminina. De fato, é isso que ocorre com todos os
povos que se encontram no estado selvagem e no estado inferior da
barbárie (ENGELS, 2006, P.34).

Pelo  fato  das  famílias  viverem  em  grandes  grupos,  era  normal  que  as

mulheres se relacionassem com diversos homens, dificultando a identificação do pai,

porém a mãe estava sempre certa, vez que estava vinculada à gestação. A partir da

proibição do casamento entre seus membros, a família foi se fortalecendo enquanto

instituição social e religiosa (ROCHA, 2009, P.25).

Na  família  pré-monogâmica,  a  mulher  deixa  de  relacionar-se  com vários

homens para ser de propriedade de um só, enquanto que ao homem era permitido a

prática da poligamia. Se fosse constatado o adultério, por parte da mulher, ela era

castigada de forma cruel  (PEREIRA, 2003, P. 12).

Nas formas anteriores de família,  o homem nunca sentira dificuldade em

encontrar  mulheres,  podiam  optar  por  uma  ou  mais,  porém  na  família  pré-

monogâmica esses hábitos tornaram-se raros, sendo necessário procurá-las. Neste

sentido salienta “por isso começam com o casamento pré-monogâmico, o rapto e a

compra de mulheres, sintomas bastante difundidos, mas nada mais que sintomas de

uma transformação muito mais profunda que se havia efetuado” (ENGELS, 2006,

P.37).
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O casamento passou a ser uma forma de manter para si uma esposa, já que

eram raras, dando origem à família monogâmica, caracterizada pelo casamento e

pela procriação (PEREIRA, 2003, P. 23).

Conforme o mesmo autor, somente ao homem era concedido o direito de

romper  o  casamento  ou  então  repudiar  sua  mulher,  em  caso  de  traição  ou

esterilidade. A lei da época, o Código de Napoleão, permitia que o homem fosse

infiel  desde  que  não  levasse  a  sua  concubina  para  o  lar  conjugal.  No  mesmo

sentido:

Tendo sido o casamento contratado apenas para perpetuar a família,
parece  justo  que  pudesse  anular-se  no  caso  de  esterilidade  da
mulher. O divórcio, para este caso, foi sempre, entre os antigos, um
direito;  é  mesmo  possível  tenha  sido  até  obrigação.  Na  Índia,  a
religião prescrevia que “a mulher estéril fosse substituída ao fim de
oito  anos”.  Nenhum  texto  formal  nos  prova  ter  sido  este  mesmo
dever  obrigatório,  igualmente  na  Grécia  e  em  Roma.  Todavia,
Heródoto  cita-nos  dois  reis  de  Espanha  que  foram  obrigados  a
repudiar  as  suas  mulheres  porque  estas  se  mostravam  estéreis
(COULANGES, 1988, P.47).

A mulher além de ser propriedade do marido era obrigada a dar-lhe filhos,

podendo ser anulado o casamento nos casos de esterilidade. Por outro lado, não se

cogitava a hipótese do homem ser infértil.

Com o passar do tempo a família deixou de conviver em grandes grupos

para aos poucos se individualizar, fortalecendo seus laços. Nessa trajetória muita

foram os  motivos  que  uniram a  família.  Na  Antiguidade  houve  épocas,  como o

estado  selvagem,  onde  era  a  busca  pela  sobrevivência  que  unia  a  família.  No

entanto,  com  sua  evolução  o  que  realmente  passou  a  uni-la  foi  a  religião

(PEREIRA, 2003, P. 23).

Se nos reportarmos aos nossos antepassados, encontraremos em cada lar

um altar,  no  qual  se cultuavam oferendas e cultos  aos mortos  e  aos deuses.  A

família reunia-se ao redor do altar a cada manhã para iniciar o dia com orações, e à

noite para ofertar preces de agradecimentos. Sob esta argumentação, pode-se dizer
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que foi  a  religião que transformou a família  em um corpo (COULANGES,  1998,

P.47).

Outra característica da Antiguidade, merecedora de destaque, é a ausência

de laços afetivos entre os membros da família. Nesse sentido:

Essa  família  antiga  tinha  por  missão  -  sentida  por  todos  -  a
conservação dos bens, a prática comum de um ofício, a ajuda mútua
cotidiana num mundo em que um homem, e mais ainda uma mulher
isolada  não  podiam  sobreviver,  e  ainda  nos  casos  de  crise,  a
proteção da honra e das vidas. Ela não tinha função afetiva. [...] o
sentimento  entre  os  cônjuges,  entre  os  pais  e  filhos,  não  era
necessário à existência nem ao equilíbrio da família: se ele existisse,
tanto melhor (AIRES, 1978, P.11).

Era a busca pela procriação e a necessidade de conservar os bens que

induziam as pessoas a constituir família. Quanto aos filhos, quando crianças, não

viviam a infância, pois logo que adquirissem porte físico para trabalhar, misturavam-

se aos adultos e partilhavam dos afazeres domésticos, os filhos desde muito cedo

viviam  praticamente  independentes  e  tudo  que  aprendiam  era  observando  os

adultos (AIRES, 1978, P.11).

O pai era sinônimo de autoridade, homem forte protegendo os seus, “o pai é,

além disso, o sacerdote, o herdeiro do lar, o continuador dos avós, o tronco dos

descendentes, o depositário dos ritos misteriosos do culto e das fórmulas secretas

da oração. Toda a religião reside no pai” (COULANGES, 1998, P.47).

O mesmo autor,  lembra que na Antiguidade os filhos eram diferenciados.

Prova disso é o fato de que a filha quando casava deixava de fazer parte da família

de origem. Um pai podia amar sua filha, mas seus bens só podiam ser delegados

aos filhos homens.

Contudo, no decorrer dos séculos, a família passou por uma transformação

marcante na sua constituição. Por isso, faz-se necessário analisar alguns períodos

da História para compreender quão profunda foi a mudança na estrutura familiar.

1.2 Conceito Social De Família
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A figura da família vem passando por diversas modificações ao longo dos

anos, tendo características peculiares de cada época, até chegarmos aos tipos de

famílias  que  são  possíveis  encontrar  hoje  dentro  da  sociedade  (ROCHA,  2009,

P.23).

Para iniciar trataremos sobre duas formas de instituto familiar:  religiosa e

diversas formações pátrio poder. Deste modo a religiosa é aquela que está ligada

aos padrões da igreja católica que aceita a concepção de um casamento na igreja

para poder ter filho, já na pátrio podes existem várias concepções como por exemplo

a constituição de uma família sem que haja um matrimonio, ou ainda uma mãe ou

um pai solteiro (ROCHA, 2009, P.25).

 Sendo assim o legislador não considerou juridicidade nos outros formatos

de família que não fosse o casamento ou que tivesse os requisitos necessários para

que  fosse  considerada  a  união  estável.  Sendo  assim  as  filiações  só  teriam

reconhecidos seus direitos se eles se relaciona-se ao estado civil  dos pais, caso

contrário estariam à mercê de quaisquer direitos, sejam sucessórios, filiais ou de

alimentos entre pai e filho (RIZZARDO, 2009, P.78)

Com o passar do tempo foi surgindo dentro do âmbito jurídico e social novas

formas  e  concepções  de  família,  destacando  o  teor  do  §  4o  do  art.  226  da

Constituição Federal de 1988, a família ganha novas formas, mas tem se o mesmo

propósito  quando  se  trata  de  garantir  os  direitos  e  deveres  da  criança  e  do

adolescente (RIZZARDO, 2009, P.78)

Sendo assim enfatiza-se os dizeres do Art. 226 da Constituição Federal de

1988, que trata a família como base da sociedade, que pode ter sua origem por meio

do casamento ou da União Estável, mas tem seja em qual forma, a proteção do

Estado.

Art.  226.  A família,  base da  sociedade,  tem especial  proteção  do
Estado.
§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
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§ 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
§ 4º -  Entende-se,  também, como entidade familiar  a comunidade
formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
§ 5º  -  Os direitos e deveres  referentes à sociedade conjugal  são
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio (Redação
dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)
§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da
paternidade  responsável,  o  planejamento  familiar  é  livre
decisão  do  casal,  competindo  ao  Estado  propiciar  recursos
educacionais  e  científicos  para  o  exercício  desse  direito,  vedada
qualquer  forma  coercitiva  por  parte  de  instituições  oficiais  ou
privadas.
§ 8º -  O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de
cada  um  dos  que  a  integram,  criando  mecanismos  para  coibir  a
violência no âmbito de suas relações. (BRASIL, 1988, P.1).

Evidencia-se ainda:

A família compreende todas as pessoas descendestes de ancestral
comum, unidos pelos laços do parentesco, as quais se ajudam os
afins.  Abrangem,  além  dos  cônjuges  e  da  prole,  os  parentes
colaterais até certo grau, como tio, sobrinho, primo e os parentes por
afinidade,  sogro,  sogra,  genro,  nora,  cunhado.  Limitasse  aos
cônjuges e seus descendentes, englobando os cônjuges dos filhos
(DINIZ, 2007, P.9).

Define-se que a palavra família pode estar vinculada aos laços sanguíneos e

a  aspectos  ancestrais,  mas  pode  ser  incluído  dentro  deste  círculos  familiar  as

pessoas consangüíneas (RODRIGUES, 2004, P.4).

Em uma concepção um pouco mais limitada,  poder-se-ia  compreender a

Família  como  abrangendo  os  consanguíneos  em  linha  reta  e  os  colaterais

sucessíveis, os colaterais até quarto grau (ROCHA, 2009, P.87). 

A família  é  o  espaço  indispensável  para  a  garantia  da  sobrevivência  de

desenvolvimento  e  da  proteção  integral  dos  filhos  e  demais  membros,

independentemente  do  arranjo  familiar  ou  da  forma  como  vêm  se  estruturando

(ROCHA, 2009, P.87). 

Não há como dar apenas um único significado para Família,  onde não é

apenas uma expressão fácil  de conceituar,  porém é possível  descrever  algumas
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estruturas  ou  modalidade  assumidas  pela  família  através  dos  tempos,  mas  não

defini-la  ou  encontrar  algum  elemento  comum  a  todas  as  formas  com  que  se

apresenta este agrupamento humano.

1.3 VISÃO DO ESTADO DA FAMÍLIA

Concebendo e planejando as alterações ao longo do desenvolvimento da

coletividade,  a  família  vem  apresentando  mudanças  e  novas  configurações  na

contemporaneidade.  Pode-se entender  que a  família  nuclear  ainda é  dominante,

mas  nos  encontramos  cada  vez  mais  com o  aparecimento  de  “novos”  arranjos

familiares;  novos  costumes  de  ver  e  ser  família.  Estas  novas  disposições

fundamentam-se mais no apreço e nas relações de cuidado do que em laços de

consanguinidade (LOSACCO, 2007, P.22).

Segundo Zamberlam (2001, P.219), estas ”mutações” acabam por refletir no

aprendizado não só da maternidade, mas igualmente na paternidade. Por um lado,

percebe-se o aumento da participação dos homens na educação dos filhos, não

desempenhando  só  o  papel  historicamente  confiado  a  eles,  de  provedores  e

procriadores, mas se abarcando também na ação do cuidado e do afeto. 

Por  outro  lado,  diante  de  uniões  rompidas,  gravidez  na  adolescência,

mulheres que estão se tornando chefes de família, entre outros fatores, percebe-se

que o homem tem se afastado das relações com seus filhos, seja pela abdicação,

separação,  morte  ou  negligência.  Assim vivencia-se  um período  contraditório  de

“pais cuidadores” e “pais ausentes” (ZAMBERLAM, 2001, P.99).

A família como seio socializador de seus membros é o ambiente de amparo

e  cuidado  onde  os  indivíduos  se  unem pelo  amor  ou  por  laços  de  parentesco,

independente da configuração familiar em que se constitua. Para fins do trabalho

científico, entende-se família enquanto um procedimento de articulação de desiguais

trajetórias  de  vida,  que  possuem  uma  peregrinação  de  conjunto  e  vivência  de

relações  íntimas,  um processo  que  se  ergue  a  partir  de  várias  relações,  como

classe, gênero, etnia e idade (SILVESTRES; COSTA NETO, 2013, P.45).
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Neste  sentido,  evidencia-se  que  Monteiro  e  Pinto  que  todo  sujeito  que

compõe a família tem sob ele o sujeito de direito, possuidores de direitos e deveres,

sendo assim dentro de uma sociedade possuem efeitos civis que produzem efeitos

jurídicos (SILVESTRES; COSTA NETO, 2013, P.152).

Sendo assim: 

O estudo  do  Direito  –  e,  portanto  do  direito  tradicionalmente  dito
como privado – não pode prescindir da análise da sociedade na sua
historicidade  local  e  universal,  de  maneira  a  permitir  a
individualização do papel e do significado da juridicidade na unidade
e na complexidade do fenômeno social (PERLINGIERI, 1999, P.1).

Diante  de  tal  exposto  é  possível  identificar  que  a  família  esta  protegida

dentro da constituição aonde devem ser assegurados pelo Estado, pois o ambiente

familiar  é  regado por  direitos e deveres,  sendo assim uma família  tem aspectos

sociais e jurídicos (RIOS; GOMES, 2009, P.12).

Por fim salienta-se que o legislador nunca definiu o que é família, mas a

limitava ao casamento, tendo seu vinculo formado por laços efetivos, o que fez que

por  muitos  anos  os  modelos  de  famílias  que  fossem  compostas  por  homem  e

mulher, o que na atualidade adquiriu um novo formato (PEREIRA; RONCON, 2010,

P.55).

Nesta perspectiva, existe uma concepção contemporânea atual de família,

que  surgiu  dentro  de  uma  atualidade  contemporânea  que  é  um  reflexo  das

mudanças originou uma nova estrutura que atinge os mais variados formatos, mas

aonde a base regada de afetividade continua a mesma (ZAMBERLAM, 2001, P.25).

Nessa esteira, salienta: 

[...]  de  nada  adiantará  o  Estado  ser  formalmente  edificado  sob  a
noção da dignidade da pessoa humana se ele próprio, na prática,
não  proporciona  os  meios  e  as  condições  para  que  os  cidadãos
exerçam o seu direito de serem dignos (TEIXEIRA, 1992, P.78).

Sendo assim uma família é regada de direitos e deveres que devem ser

assegurados pelo Estado com a finalidade de promover o bem-estar social e assim
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promover uma sociedade igualitária e justa aonde as pessoas são respeitadas por

suas escolhas e essência (LOSACCO, 2007, P.22).

Diante  disso  a família  conceituada como tradicional  foi  perdendo espaço

para  os  novos  moldes  de  família  no  Brasil,  aonde  passou-se  a  ser  evidente  a

necessidade de que esta nova família brasileira tivesse um respaldo uma garantia,

sendo que o núcleo familiar pode ser composto por: monoparental, homoparental,

recomposta, desconstruída ou ainda gerada artificialmente, dentre outras formas de

organização (RIOS; GOMES, 2009, P.15).

Na atualidade, tantos os direito como os deveres no seio da família
foram,  em  certa  medida,  igualados  para  homens  e  mulheres,
entretanto seu relato denuncia o que ainda se guarda no aconchego
dos lares muito daquilo que os nossos idosos viveram há décadas. O
movimento  da  história  é  lento  e  as  mudanças  políticas  e  sociais
demoram a se consolidar, deixando arraigada nas mentalidades das
famílias,  a  difícil  tarefa  de  imprimir  efetivamente  o  principio  da
igualdade entre homens/mulheres, adultos/crianças e jovens/idosos
(MARTINS, 2013, P.1).

Por fim, a finalidade do Estado em relação a família, é no quesito proteção a

todas as formas e concepções de família existentes, aonde deve-se garantir que os

direitos e deveres sejam assegurados e efetivados.
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2. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DA FAMILIA

2.1 Princípios Constitucionais Aplicáveis A Família

O direito é regado de princípios norteadores, no Direito de Família não é

diferente, sendo que estes princípios devem ser aplicados em conformidade com a

situação decorrente (DIAS, 2010, P.12), conforme previsão do Art.226: 

Art. 226. A  família,  base  da  sociedade,  tem  especial  proteção  do
Estado.
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
§ 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.
§ 4º Entende-se,  também,  como  entidade  familiar  a  comunidade
formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
§ 5º Os  direitos  e  deveres  referentes  à  sociedade  conjugal  são
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
§ 7º Fundado nos princípios  da  dignidade da pessoa humana e  da
paternidade responsável,  o planejamento familiar  é livre decisão do
casal,  competindo  ao  Estado  propiciar  recursos  educacionais  e
científicos  para  o  exercício  desse  direito,  vedada  qualquer  forma
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.
 § 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada
um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no
âmbito de suas relações (BRASIL, 2002, P.1).

Diante  disso,  os  princípios  devem  ser  aplicados,  com  a  finalidade  de

proteção a família e seu contexto, sendo assim assegurar as mutações que ocorrem

na sociedade  e  ainda  sim  assegurando  os  direitos  e  deveres  que  cercam uma

família (FARIAS, 2004, P.22).

Sendo assim, a constituição em relação a família tem como objetivo principal

assegurar e proteger a família, com a finalidade de formar alicerces duradouros no

ambiente familiar, aonde o respeito seja a base para que a família tenha harmonia e

também seus direitos e garantias bem seguros de qualquer possível  intervenção

(LOBO, 2010, P.89).

Por fim salienta-se que mesmo que hajam mudanças na estrutura e moldes

de  família,  mesmo  assim  esses  direitos  devem  ser  resguardado,  sendo  de
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responsabilidade do Estado garantir que sejam efetivados, para que assim não fira

os artigos de proteção da família escritos na Constituição Federal (MACIEL, 2014,

P.56).

2.1.1 Principio da dignidade da pessoa humana

Quando se trata de principio um dos mais aplicados em todo o ordenamento

jurídico é o do principio de dignidade da pessoa humana, sendo este fundamental,

sendo este  aplicado em todo âmbito  social,  atingindo assim a esfera  do âmbito

familiar (MACIEL, 2014, P.33).

Neste sentido, evidencia-se que não pode ocorrer a despersonificação, seja

qual for o gênero, sendo algo de estrema proteção, onde isto é colocado como norte

dentro do principio da dignidade da pessoa humana (FARIAS, 2004, P.23).

Em concordância a isso,  não importa se a família  é composta por união

homoafetiva,  ou  ainda  heteroativa,  se  o  seu  fundamento  essencial  é  matriarca,

patriarca ou misto, ou por fim qualquer forma que se tenha um lar regado de afeto, o

principio da dignidade da pessoa humana deve estar intrínseco naquele ambiente,

devendo ser protegido(DIAS, 2010, P.13).

2.1.2 Princípio do pluralismo das entidades familiares

Nos primórdios da humanidade, existia apenas um molde de família que era

fundamentada e reconhecida legalmente, sendo esta composta por homem, mulher

e filhos, sendo que com a Constituição de 1988, cria-se uma nova concepção de

família (CARVALHO, 2015, P.29).

Nesta  perspectiva,  a  família  ganha  uma  maior  abrangência  com  a

constituição federal de 1988, sendo abarcadas pelas mais variadas formas, sejam

elas formadas das mais diversificadas formas, mas todas com os mesmos direitos e

garantias (CARVALHO, 2015, P.36).
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Nesse  âmbito  atual  de  pluralismo  social  é  que  a  paternidade
socioafetiva toma contornos de família legitimamente reconhecida no
Estado Democrático de Direito, pois efetivamente tem-se o vínculo
filial  de  afetividade  entre  os  membros  da  unidade  familiar,  que
desejaram formar aquela família derivada de um vínculo próprio de
afetividade (ALBINANTE, 2012, P.37)

Igualmente compartilha com este entendimento dispõe-se que: 

A  Constituição  Federal,  rastreando  os  fatos  da  vida,  viu  a
necessidade  de  reconhecer  a  existência  de  outras  entidades
familiares, além das constituídas pelo casamento. Assim, enlaçou no
conceito de família e emprestou especial proteção à união estável
(CF 226 §3º) e à comunidade formada por qualquer dos pais com
seus descendentes (CF 226 §4º), que começou a ser chamada de
família monoparental.  No entanto, os tipos de entidades familiares
explicitados são meramente exemplificativos, sem embargo de serem
os mais comuns, por isso mesmo merecendo referência expressa.
[...].  Dita  flexibilização  conceitual  vem  permitindo  que  os
relacionamentos,  antes  clandestinos  e  marginalizados,  adquiram
visibilidade,  o  que  acaba  conduzindo a  sociedade  à  aceitação  de
todas as formas que as pessoas encontram para buscar a felicidade
(DIAS, 2007, P.38).

Assim,  a  evolução  das  famílias  deram  origem  a  um  pluralismo  social,

formados pelos mais variados moldes de família, que devem ser respeitas e terem

seus direitos e deveres assegurados e protegidos pelo Estado (PEREIRA, 2013,

P.26).

2.1.3 Principio da proibição do retrocesso social

Esse principio da proibição do retrocesso social esta ligado ao fato de que a

lei ou entendimento jurídico não pode retroagir ao entendimento social anterior, pois

quando  se  trata  de  família,  o  legislador  quis  proporcionar  um  amparo  as  mais

variadas formas de constituição de uma família (PEREIRA, 2013, P.64).

Diante disso o fundamento de tal principia esta baseado no quesito igualdade,

sem  que  haja  a  possibilidade  de  que  venha  retroagir  e  prejudicar  de  algumas

pessoas,  não  sendo  viável  voltar  ao  entendimento  original,  protegendo  na

integridade total a família (CARVALHO, 2015, P.42).
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Cumpre frisar que a nova ordem constitucional de 1988 teve essa
característica  de  especial  proteção  às  famílias  existentes  na
sociedade em razão do período histórico pelo qual transcorreu, qual
seja, guerras, casamentos por imposição dos pais, escravidão, o pai
como provedor universal e onipotente da família, ditadura, enfim a
sociedade de integralmente conservadora passou a ser transformar e
aceitar uma sociedade que valoriza a família, sendo contemporânea
a modernidade dos fatos sociais (ALBINANTE, 2012, P.39)

Nesta  perspectiva,  é  possível  identificar  hoje  os  mais  diversos  tipos  de

família quando se anda nas ruas de qualquer lugar, podendo ser identificados como

por exemplo um casal homoafetivos com seus filhos passeando em uma praça ou

ainda uma mulher  andando de bicicleta  com seu filho  que decidiu  criar  sozinha

devendo essa diversidade ser respeitada (FARIAS, 2004, P.41).

2.1.4 Princípio da Afetividade

O sentimento de afeto é o que deve ser a base existencial de uma família.

Sendo assim, esse fato surge dentro do ambiente familiar em conformidade com a

convivência, não sendo estabelecida necessariamente por laços sanguíneos, neste

sentindo o afeto não é algo biológico, mas sim sentimental (LOBO, 2010, P.19).

Diante  de  tal  exposto  o  principio  da  afetividade,  é  algo  que  envolve  os

integrantes de uma família, por um sentimento que se universaliza dentro daquele

ambiente,  devendo  assim  haver  um  reconhecimento  jurídico  e  uma  proteção

daquela instituição familiar, independente de sua composição (MACIEL, 2014, P.67).

Por certo a família atual valoriza as relações de sentimentos entre
seus  membros,  priorizando  a  eticidade,  o  companheirismo,  as
igualdades, menos regras e mais desejos concretos respeitados e
alcançados no sentido de que o perfil da família ao menos em tese,
se mostra  voltado  para  o  fim de realizar  os  interesses afetivos  e
existenciais  dos  seus  integrantes.  Significa,  desse  modo  que  a
família deixou de ser instrumental para progredir ao fim de atingir o
seu real conceito puro, qual seja, o amor ou o afeto que une cada
membro  individualizado  e  ao  mesmo  tempo  global  para  o
crescimento de uma família unida vivenciando todos os momentos
certos e incertos da vida, que surgem a cada dia (ALBINANTE, 2012,
P.41)

Por fim, a evolução da família deve ser protegida pelo Estado Democrático

de Direito, pois o ambiente familiar é constituído de forma livre com sentimentos de
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proteção que independente de sua formação o fundamental é que exista afetividade

entre os membros (MACIEL, 2014, P.49).

2.1.5 Princípio da realidade socioafetiva

Para  uma  criança  um  ambiente  saudável  é  aquele  que  dentro  do  seio

familiar  de  prover  proteção  ao  menor  juntamente  com  sentimentos  de  afetos  e

carinhos que deve existir para garantir a dignidade (ALBINANTE, 2012, P.89).

Dentro de uma orbita familiar e jurídica, o menor que esteja presente dentro

de uma família, não deve haver distinção entre os filho sanguíneos e o adotivo, visto

que  ambos  reconhecem  aquela  situação  na  qual  se  encontram  como  família

(FARIAS, 2004, P.91).

Diante  disso,  basta  que  a  criança  desenvolva  algum sentimento  positivo

como carinho, afeto e amor por um membro da família, que para que aquele se torne

um ambiente saudável  para se desenvolver  gerando assim um compromisso da

indissolubilidade  do  estado  de  socioafetividade  para  todos  os  fins  (ALBINANTE,

2012, P.65).

2.1.6 Princípio do melhor interesse do menor

Em uma perspectiva jurídica, deve-se proteger os direitos e deveres de uma

criança  seja  em  qualquer  plano,  e  quando  se  trata  de  ambiente  familiar  essa

proteção deve ser maior ainda visto que deve prover um desenvolvimento sadio,

visto que estas são o futuro da geração humana (FARIAS, 2004, P.69).

No âmbito constitucional, os direitos de uma criança deve vir em primeiro

lugar para que deste modo a convivência familiar sadia é fundamental, sendo que

quando  houver  qualquer  tipo  de  impasse,  a  melhor  decisão  será  aquela  que

beneficiar o interesse do menor (ALBINANTE, 2012, P.26).
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2.2 Direitos Humanos E Os Direitos Da Família

Nossa  Carta  de  1988,  denominada  como  “Constituição-cidadã”,  pela

primeira vez deu significativa relevância aos direitos fundamentais, motivada pelo

processo de redemocratização no país após mais de vinte anos de ditadura militar,

possuindo três características expressivas: seu caráter analítico, seu pluralismo e

seu forte cunho programático e dirigente (MORETO, 2008, P.33).

Essas três características são resultantes do grande número de disposições

constitucionais,  as quais dependem da regulamentação legislativa, estabelecendo

programas,  fins,  imposições  legais  e  metas  a  serem  seguidas,  implantadas  e

asseguradas pelos poderes públicos (MORETO, 2008, P.33).

No que tange aosdireitos fundamentais a sua aplicabilidade é imediata em

face da previsão da própria Carta em seu artigo 5°, parágrafo primeiro. (SARLET,

2009,  p.63-65):  “Art  5º  §1.º  As  normas  definidoras  dos  direitos  e  garantias

fundamentais têm aplicabilidade imediata”.

Diante do quadro social, após cerca de 21 anos de ditadura, a Constituição

de  1988  teve  como  objetivo  assegurar  os  direitos  fundamentais  através  das

cláusulas  pétreas,  transformando  concretamente  a  sociedade.  Porém,  essa

aplicabilidade  imediata  dos  direitos  fundamentais  não  foi  em  sua  totalidade

concretizada (ALBINANTE, 2012).

Desde  os  primórdios  da  humanidade  a  família  será  a  base  de  uma

sociedade, pois são fundamentais para a existências de uma organização social e

jurídica,  sendo  estas  responsáveis  por  uma  evolução  das  leis  e  alterações

constitucionais, para que melhor resguardasse as formas de família.

Os direitos de família são amparados inclusive da Declaração universal dos

direitos  dos  homens,  em seu  Art.  16,  conceitualizando-a:  "a  família  é  o  núcleo

natural  e  fundamental  da  sociedade",  ficando evidente assim que não existe  a

inclusão ou a exclusão das formas de família, 
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Diante disso explana que:

[...]  nenhum  princípio  da  Constituição  provocou  tão  profunda
transformação  do  direito  de  família  quanto  o  da  igualdade  entre
homem e mulher e entre os filhos. Todos os fundamentos jurídicos da
família  tradicional  restaram  destroçados,  principalmente  os  da
legitimidade,  verdadeira summa divisio entre sujeitos e sub-sujeitos
de  direito,  segundo  os  interesses  patrimoniais  subjacentes  que
protegiam,  ainda  que  razões  éticas  e  religiosas  fossem  as
justificativas  ostensivas.  O  princípio  da  igualdade  de  gêneros  foi
igualmente elevado ao status de direito  fundamental  oponível  aos
poderes  políticos  e  privados  (art.  5º,  I,  da  Constituição)  (LOBO
NETO, 2004, P.123).

Dentro dessa perspectiva o Código Civil de 2002, trouxe uma abordagem de

igualdade entre os conjugues, casados civilmente ou não, e uma isonomia entres o

filhos sejam biológicos ou adotivos, ou seja existe uma efetividade e proteção dos

direitos e garantias (ALBINANTE, 2012, P.34).

Neste sentido conforme a Constituição Federal existe uma proteção à família

que deve ser assegurado ao Estado, conforme previsão do Art. 226  caput §8: “A

família, base da sociedade, tem especial  proteção do Estado [...]§ 8º - O Estado

assegurará  a  assistência  à  família  na  pessoa de cada  um dos  que a  integram,

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.”

Ante  isso  se  faz  necessária  a  definição  de  direitos  humanos,  conforme

trecho a seguir: 

Direitos  do  homem,  democracia  e  paz  são  três  momentos
necessários do mesmo movimento histórico: sem direitos do homem
reconhecidos e protegidos não há democracia; sem democracia, não
existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos
(BOBBIO, 2004, P.1).

Diante disso os direitos humanos têm como finalidade proteger e garantir os

direitos e garantias fundamentais:

[...] os direitos fundamentais são os direitos humanos reconhecidos
como tais pelas autoridades às quais se atribui o poder político de
editar  normas,  tanto  no  interior  dos  Estados  quanto  no  plano
internacional; são os direitos humanos positivados nas Constituições,
nas leis, nos tratados internacionais (COMPARATO, 2001, p. 56).
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Ante  tal  afirmação,  é  possível  identificar  que  houve  uma queda  com os

passares dos anos do modelo de família patriarca, surgindo inarráveis formas de

instituições familiares, que surgem de forma democrática (ALBINANTE, 2012, P.34).

Destaca-se ainda a existência da necessidade do direito  de família estar

resguardado em um estatuto (PL nº 6.583/2013), que em seu projeto de lei reafirma

que a família é núcleo da sociedade que deve ser protegidos nas esferas municipais,

estaduais e federais. (HIRONAKA, 2016, P.102).

Mas são existentes algumas controvérsias em relação ao Projeto de lei do

estatuto  da  família,  visto  que  o  mesmo contraria  a  universalidade  abordada  em

relação a formação variada existente de família, sendo assim prega-se a existência

de um modelo único, conhecido como família tradicional (BOBBIO, 2004, P.12).

Na concepção a seguir compreende que: 

Uma das espécies de família admitidas pela Constituição Federal é a
constituída  pelo  casamento.  Não  obstante  tenha  o  constituinte
ampliado as espécies de família, é inegável, como bem constatou o
professor Eduardo Leite,  "a precedência e excelência desta forma
legal  de  união  (art.  226,  §3º)  em  relação  às  demais  entidades
familiares". A leitura do art. 226, §3º, CF, incentivadora da conversão
de uniões estáveis em casamento, é prova maior disso (OLIVEIRA,
2002, P.92).

Existe assim neste projeto uma falsa moralidade, arraigados de preconceitos

e aspectos discriminatórios, que fogem da realidade atual que inclusive aborda a

constituição da existência de diversos formatos de famílias que fogem do que se

considerada a família tradicional (RODRIGUES, 2004, P.87).

Em um contexto psicológico, a família não deve ser colocada como algo

natural, mas sim como um aspecto cultural dentro de uma sociedade, aonde se traz

um  contexto  filosófico  da  necessidade  do  homem  não  viver  só,  mas  sim

acompanhado é isso que faz com que as famílias sejam formadas (ALBINANTE,

2012, P.36).
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Diante disso, os sentimentos, como o afeto, podem sustentar o precipício da

dignidade  da  pessoa  humana,  que  são  de  fundamental  importância  para  o

desenvolvimento do direito da família, conforme previsão nos artigos 226 e 227 da

CF/88, sendo este o princípio norteador de tal direito. 

A respeito desta questão, sobrepõe que:

[...]  o  fim  dessa  discriminação  contra  a  família  assim  formada
ocorreu, em princípio, com a Constituição Federal de 1988, cujo art.
226, § 3º, proclama que a união estável entre o homem e a mulher
representa uma entidade familiar, que está sob a proteção do Estado,
independentemente  de  matrimônio.  Adiante,  no  §  4º,  do  mesmo
dispositivo  constitucional,  atribui-se  igualmente  a  qualidade  de
entidade familiar à comunidade constituída por um dos pais e seus
descendentes (RODRIGUES, 2004, P.13).

Neste sentido diz que: 

É o princípio da igualdade um dos de mais difícil tratamento jurídico.
Isto  em  razão  do  entrelaçamento  existente  no  seu  bojo  de
ingredientes  de  direito  e  elementos  meta  jurídicos.  A  igualdade
substancial postula o tratamento uniforme de todos os homens. Não
se trata, como se vê, de um tratamento igual perante o direito, mas
de  uma  igualdade  real  e  efetiva  perante  os  bens  da  vida.  Essa
igualdade, contudo, a despeito da carga humanitária e idealista que
traz  consigo,  até  hoje  nunca  se  realizou  em  qualquer  sociedade
humana.  São  muitos  os  fatores  que  obstaculizam  a  sua
implementação: a natureza física do homem, ora débil,  ora forte; a
diversidade  da  estrutura  psicológica  humana,  ora  voltada  para  a
dominação, ora para a submissão, sem falar nas próprias estruturas
políticas e sociais, que na maior parte das vezes tendem a consolidar
e até mesmo a exacerbar essas distinções, em vez de atenuá-las
(BARROS, 1999, P.88). 

Destaca-se  por  fim  que  é  possível  identificar  no  ordenamento  jurídico

brasileiro a existência de diversos formatos de família que devem ser respeitados e

reconhecidos  dentro  da  sociedade  morda,  visto  que  estes  estão  resguardados

constitucionalmente  pelo  princípio  da  dignidade da pessoa humana (HIRONAKA,

2016, P.77).

Por diante, conceitualizar direitos humanos, dentro de uma dimensão familiar

é se extrema relevância, sendo assim a ONU (2015, online) define que: “Os direitos

humanos  incluem  o  direito  à  vida  e  à  liberdade,  à  liberdade  de  opinião  e  de
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expressão,  o  direito  ao  trabalho  e  à  educação,  entre  e  muitos  outros.  Todos

merecem estes direitos, sem discriminação.”

Sendo  assim,  os  direitos  humanos  estabelecem  o  dever  do  Estado  em

reconhecer e respeitar as instituições familiares que são formadas independente do

formato  no  qual  são  estabelecida,  com  a  finalidade  promover  uma  sociedade

igualitária,  resguardando  o  principio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  que  é  o

principal proteção fornecida por tal apontamento jurídico (HIRONAKA, 2016, P.88).
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3.FAMÍLIA PÓS MODERNIDADE

3.1 Nova Modalidades De Família 

As formas de adoção modificaram ao longo dos tempos fazendo com que

surgissem assim novas formas e concepções de família, aonde o modelo atual é

totalmente diferente do modelo existente nos primórdios da humanidade (VENOSA,

2013, P.45).

O respeito em relação a uma união homoafetiva está ligada ao princípio da

dignidade da pessoa humana, sendo este formato de relacionamento reconhecido

em diversos países como uma entidade familiar, promovendo assim a valorização

dos direitos humanos (GONÇALVES, 2012, P.55).

Com o de correr do tempo e as mudanças culturais, estrutura política e a

história,  faze  com  que  fossem  surgindo  novos  formatos  de  família,  mas  sem

esquecer que a família é uma constituição natural dos seres humanos, que é regada

por uma legislação que a protege (TORRES, 2009, P.109).

Neste sentido:

[...] a família é um fato natural, o casamento, uma convenção social.
O homem, por seu turno, deseja obedecer ao legislador,  mas não
pode desobedecer à sua natureza íntima. Assim, visa constituir uma
família,  dentro  da  lei  se  possível,  fora  da  lei,  se  necessário
(PEREIRA, 1959, P.8).

Em concordância evidencia-se:

O Estado, em sua função de positivador da norma, regulamenta a
família,  segundo  uma  visão  política,  modelando-a  conforme  a
conveniência e a função social dela esperada, desta forma estende
sua  proteção  regulamentadora  não  só  à  família  constituída  pelo
matrimônio  mas  a  todas  as  outras  entidades  familiares  que  são
igualmente merecedoras de sua proteção (VIANA, 2000, P.23).

Diante disso o casamento é considerado algo duradouro, que é regado de

sentimentos  e  afetividade,  sendo  estes  componentes  suficientes  para  que  seja
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formada uma família,  formada primordialmente entre dois pares independente do

sexo, formando um relacionamento estável (VENOSA, 2013, P.22).

A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 226, traz o seguinte texto:

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.
§ 4º -  Entende-se,  também, como entidade familiar  a comunidade
formada  por  qualquer  dos  pais  e  seus  descendentes.[...](BRASIL,
1988, P.01).

Sendo  assim  a  união  estável  é  considerada  assim  a  formação  de  uma

entidade familiar, além de que aonde apresentar uma família monoparaental também

tenha suas proteções, dissolvendo assim aquela percepção de formação de família

de forma homogênea (VENOSA, 2013, P.22).

Nesta perspectiva Fachin (2003, P.12) diz que:

[...]  o  compromisso  com  a  cidadania  impõe  uma  nova  forma  de
caminho para o reconhecimento da formação familiar, e para tanto,
amplia-se  o  entendimento  do  direito  de  família  para  além  do
estabelecido no Código Civil,  valendo-se para tanto dos princípios
instituídos pela Carta Constitucional, e pela formação jurisprudencial,
para compreender e reconhecer a dinâmica dos novos tempos

Os novos formatos de família podem ser colocados como uma conquista

social,  sendo uma grande trajetória  até  que tais  direitos  fossem reconhecidos e

consequentemente  protegidos  e  garantidos.  Neste  sentido  as  novas  famílias  é

amparada ainda pelo direito fundamental de liberdade (GONÇALVES, 2012, P.23).

Sendo assim Dias (2007, P.49) destaca:

[...] a busca pela felicidade levou ao surgimento de novas famílias,
que florescem vincadas pelo afeto onde o que se deseja é conciliar
as  vantagens  da  solidariedade  familiar  com a  liberdade  individual
desta  forma  esboçam-se  na  atualidade  novas  modalidades  de
família,  mais  igualitárias  nas  relações  de  sexo,  menos  sujeitas  à
regras e imposições.
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Sendo assim, um relacionamento duradouro em casais do mesmo sexo é

denominada  como  uma  família  homoafetiva,  ou  seja,  uma  família  formada  por

homossexuais aonde tem direitos assegurados juridicamente (GONÇALVES, 2012,

P.39).

3.2 Legislação E A Nova Família

No Brasil a família formada por indivíduos do mesmo sexo, já é reconhecida,

cabendo assim o casamento civil ou o registro de União estável, sendo positivada

por meio da ADPF 132, que recebida como ação direta de inconstitucionalidade, cujo

julgamento, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, ou seja, que o Art. 173 do

CC, ao destacar os gêneros “homem” e “mulher”, são consideradas discriminatórias

(VENOSA, 2013, P.22).

Ainda  existem  descuções  acerca  da  questão  da  adoção  por  casais

homossexuais,  se  aquela  forma de  relacionamento  da  família  poderia  de  algum

modo  causar  algum  tipo  de  problema  psicológico  na  criança  adotada,  sendo

evidente  o  pensamento  preconceituoso  em  relação  a  orientação  sexual

(ALBINANTE, 2012, P.56).

Destaca-se ainda que no Brasil, o Cristianismo, em especial o catolicismo é

a religião predominante, o que promove algumas formações de opiniões que são

regadas  por  aspectos  religioso,  promovendo  uma  resistência  na  aceitação  da

homossexualidade e seus direitos.

Vale  ressaltar  que  nem o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  e  nem

mesmo o Código Civil  faz algum tipo de menção em relação ao adotante e sua

opção sexual,  não existindo assim nenhuma barreira  para que uma criança seja

adotada por um casal homossexual (VENOSA, 2013, P.88).

Sendo assim, a adoção trata-se de um ato de amor e afeto, como explana o

Art. 43 do ECA: “A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o

adotando e fundar-se em motivos legítimos.” (BRASIL, 1990, P.1). Deste modo, não
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existe nenhuma barreira para que uma criança não tenha uma família pelo motivo da

opção de sexual dos adotantes (GONÇALVES, 2012, P.128).

O art. 5º da CF, diz que: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de

qualquer natureza”, o que evidencia que qualquer forma de exclusão relacionado a

opção sexual é algo considerado contrário a constituição, ou seja, deve prevalecer

sempre o princípio de igualdade, podendo assim o homossexual se assim quiser

requerer a adoção (VENOSA, 2013, P.88).

Do  seguinte  modo,  em  relação  as  dificuldades  encontradas  dentro  do

processo de adoção:

A ideia de família concebida por nossos legisladores e aplicadores da
lei sofre de um mal crônico – a forte influência do casal imaginário,
do amor cortês entre um homem e uma mulher –, a qual tem servido
de  fundamento  para  não  se  acolher  a  pretensão  à  paternidade
socioafetiva quando requerida por entidades familiares homoafetivas.
Imperioso se faz despertá-los deste romanesco sonho quixotesco,
retirar-lhes o véu da indiferença e lhes apresentar não só uma nova
realidade social brasileira, mas de toda a humanidade, qual seja, o
fato de que a convivência de crianças e adolescentes em lares de
casais homoafetivos é uma realidade bastante freqüente (TORRES,
2009, P.112).

A família ainda tem como base o afeto e os sentimentos, portanto dentro de

uma relação  homossexuais  existe  uma família,  ou  seja,  independente  da opção

sexual a capacidade de amar dos seres humanos é a mesma, não havendo nenhum

empecilho para adoção realizada por casais homossexuais.

O caput do art. 226 da CF traz: “A família, base da sociedade, tem especial

proteção do Estado”, não havendo assim qualquer tipo de menção em relação a

composição familiar, sendo o único requisito é o afeto (BRASIL, 1988, P.1).

Sendo  assim  a  União  homoafetiva  passa  a  ser  reconhecidas  na

jurisprudência como uma entidade familiar:

“APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO HOMOAFETIVA. RECONHECIMENTO.
PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA  E  DA
IGUALDADE.  É  de  ser  reconhecida  judicialmente  a  união
homoafetiva  mantida  entre  duas  mulheres  de  forma  pública  e
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ininterrupta pelo período de 16 anos. A homossexualidade é um fato
social  que se perpetua através dos séculos,  não mais podendo o
Judiciário se olvidar de emprestar a tutela jurisdicional a uniões que,
enlaçadas pelo afeto, assumem feição de família. A união pelo amor
é que caracteriza a entidade familiar e não apenas a diversidade de
sexos. É o afeto a mais pura exteriorização do ser e do viver,  de
forma  que  a  marginalização  das  relações  homoafetivas  constitui
afronta aos direitos humanos por ser forma de privação do direito à
vida, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da
igualdade.  Negado  provimento  ao  apelo.”  (Apelação  Cível  n°
70012836755,  Sétima  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator: Maria Berenice Dias, julgado em 21/12/2005)

Sendo reconhecida como entidade familiar, podendo assim adotar:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  ADOÇÃO.  CASAL  FORMADO  POR  DUAS
PESSOAS DE MESMO SEXO. POSSIBILIDADE.Reconhecida como
entidade familiar, merecedora da proteção estatal, a união formada
por  pessoas  do  mesmo  sexo,  com  características  de  duração,
publicidade, continuidade e intenção de constituir família, decorrência
inafastável  é  a  possibilidade  de  que  seus  componentes  possam
adotar.  Os  estudos  especializados  não  apontam  qualquer
inconveniente  em  que  crianças  sejam  adotadas  por  casais
homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e do afeto
que permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga aos
seus  cuidadores.  É  hora  de  abandonar  de  vez  preconceitos  e
atitudes hipócritas desprovidas de base científica, adotando-se uma
postura  de  firme  defesa  da  absoluta  prioridade  que
constitucionalmente é assegurada aos direitos  das crianças e  dos
adolescentes  (art.  227  da  Constituição  Federal).  Caso  em  que  o
laudo especializado comprova o saudável vínculo existente entre as
crianças  e  as  adotantes.  NEGARAM  PROVIMENTO.  UNÂNIME.”
(TJRS, AC 70013801592, 7°. Câm. Cív., j. 05.04.2006, rel. Des. Luiz
Felipe Brasil Santos)

Ainda parte do seguinte pressuposto:

Destarte, partindo do pressuposto de que o tratamento a ser dado às
uniões  entre  pessoas  do  mesmo  sexo,  que  convivem  de  modo
durável, sendo essa convivência pública, contínua e com o objetivo
de constituir família,  deve ser o mesmo que é atribuído em nosso
ordenamento  às  uniões  estáveis,  resta  concluir  que  é  possível
reconhecer  a  essas  pessoas  o  direito  de  adotar  em  conjunto
(TORRES, 2009, P.115)

Sendo  assim são  evidentes  os  posicionamentos  favoráveis  a  adoção  de

crianças por  casais homossexuais,  pois dentro daquela união homoafetiva existe

sentimentos  de  afeto,  consequentemente  existe  uma  família(ALBINANTE,  2012,

P.99).
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Neste sentido cita-se o seguinte entendimento do STF:

“Menores. Adoção. União homoafetiva. Cuida-se da possibilidade de
pessoa que mantém união homoafetiva adotar duas crianças (irmãos
biológicos) já perfilhadas por sua companheira. É certo que o art. 1.º
da Lei n.º 12.010/2009 e o art. 43 do ECA deixam claro que todas as
crianças  e  adolescentes  têm  a  garantia  do  direito  à  convivência
familiar  e  que  a  adoção  fundada  em  motivos  legítimos  pode  ser
deferida somente quando presentes reais vantagens a eles. Anote-
se,  então,  ser  imprescindível,  na  adoção,  a  prevalência  dos
interesses  dos  menores  sobre  quaisquer  outros,  até  porque  se
discute  o  próprio  direito  de  filiação,  com  consequências  que  se
estendem por toda a vida. Decorre daí que, também no campo da
adoção na união homoafetiva, a qual, como realidade fenomênica, o
Judiciário  não  pode  desprezar,  há  que  se  verificar  qual  a  melhor
solução  a  privilegiar  a  proteção  aos  direitos  da  criança.  Frise-se
inexistir aqui expressa previsão legal a permitir também a inclusão,
como adotante, do nome da companheira de igual sexo nos registros
de nascimento das crianças, o que já é aceito em vários países, tais
como a  Inglaterra,  País  de  Gales,  Países  Baixos,  e  em algumas
províncias  da  Espanha,  lacuna  que  não  se  mostra  como óbice  à
proteção  proporcionada  pelo  Estado  aos  direitos  dos  infantes.
Contudo, estudos científicos de respeitadas instituições (a Academia
Americana de Pediatria e as universidades de Virgínia e Valência)
apontam  não  haver  qualquer  inconveniente  na  adoção  por
companheiros em união homoafetiva, pois o que realmente importa é
a qualidade do vínculo e do afeto presente no meio familiar que ligam
as  crianças  a  seus  cuidadores.  Na  específica  hipótese,  há
consistente relatório social lavrado por assistente social favorável à
adoção e conclusivo da estabilidade da família, pois é incontroverso
existirem fortes vínculos afetivos entre a requerente e as crianças.
Assim, impõe-se deferir a adoção lastreada nos estudos científicos
que  afastam a  possibilidade  de  prejuízo  de  qualquer  natureza às
crianças,  visto  que  criadas  com  amor,  quanto  mais  se  verificado
cuidar de situação fática consolidada, de dupla maternidade desde
os nascimentos, e se ambas as companheiras são responsáveis pela
criação e educação dos menores, a elas competindo, solidariamente,
a  responsabilidade.  Mediante  o  deferimento  da  adoção,  ficam
consolidados  os  direitos  relativos  a  alimentos,  sucessão,  convívio
com  a  requerente  em  caso  de  separação  ou  falecimento  da
companheira e a inclusão dos menores em convênios de saúde, no
ensino básico e superior,  em razão da qualificação da requerente,
professora universitária. Frise-se, por último, que, segundo estatística
do CNJ, ao consultar-se o Cadastro Nacional de Adoção, poucos são
os  casos  de  perfilhação  de  dois  irmãos  biológicos,  pois  há
preferência  por  adotar  apenas  uma  criança.  Assim,  por  qualquer
ângulo que se analise a questão, chega-se à conclusão de que, na
hipótese, a adoção proporciona mais do que vantagens aos menores
(art. 43 do ECA) e seu indeferimento resultaria verdadeiro prejuízo a
eles”  (STJ,  REsp  889.852-RS,  Rel.  Min.  Luis  Felipe  Salomão,  j.
27.04.2010).



33

O tratamento igualitário independe da orientação sexual, pois sexualidade é

elemento integrante da própria natureza e abrange a dignidade humana, devendo

todas as pessoas exigir respeito ao livre exercício da sexualidade, não admitindo

restrições  (DIAS,  2010,  P.  360).  A  livre  orientação  sexual  tem  fundamento  no

princípio basilar do ordenamento, a dignidade humana e também na igualdade.

Nesse diapasão, não há como impedir que os homossexuais não adotem

uma criança e adolescente por ter orientação sexual que não a heterossexual, tendo

em vista que os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da

igualdade asseguram tal direito. Além do que se o casal possuir equilíbrio emocional,

estabilidade profissional, capacidade de amar e educar seu filho a sua sexualidade

não  servirá  de  pretexto  para  indeferimento  da  adoção  (BÜHRING;  MICHELON,

2008, P. 400).

Dias (2009, P. 214). afirma que por não haver proibição acerca da adoção

por casais do mesmo sexo, a faculdade de adotar é tanto do homem quanto da

mulher e ambos em conjunto ou isoladamente, independentemente do estado civil.

Não importando a orientação sexual  do mesmo, devendo ter em vista sempre o

bem-estar da criança e do adolescente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A família é um elemento ativo dentro da sociedade, por isso ao longo dos

anos vem passando por um processo de evolução continuo e crescente, fazendo

que surjam novos modelos familiares, deste modo a família desempenha um papel

individual e coletivo.

O conceito de família deixou de ser ligado apenas a laços sanguíneos com o

avanço da modernidade, passa a ser visto como laços de afeto e respeito, sendo

este novo modelo bastante discutido dentro da sociedade.

Diante  dessas  mudanças  surgiu  a  necessidade  de  uma  adequação  na

legislação para que assim direitos básicos como a dignidade que é resguardo pela

constituição, fossem realmente efetivados dentro da lei, visto que deve ser protegida

pelo Estado.

Sendo assim o objetivo do direito da família, é a própria família, promovendo

uma assistência do Estado, com a finalidade de proteção aos direitos e de qualquer

forma de discriminação e preconceito.

Essa  proteção  fornecida  a  nova  forma  da  família  brasileira  é  de

responsabilidade do Estado, com a finalidade de impedir que abusos e preconceitos

existentes dentro da sociedade decorrente da escolha individual.
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