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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é propor o uso da mediação como forma de 

transformação dos conflitos familiares na família contemporânea. A família vem se 

desenvolvendo e se transformando ao longo do tempo. Dessas transformações, com 

a constitucionalização do direito de família, instituindo princípios como a dignidade 

humana, igualdade e outros mais, a família vem se tornando um ambiente onde se 

identifica maior igualdade perante seus membros. A obediência cega ao chefe da 

família não é mais algo unânime e, com isso, os conflitos se manifestam. Cabe dizer 

que os conflitos sempre existiram, mas agora existe uma maior liberdade em se 

questionar aquilo que os membros veem de forma diferente, resultado das diferentes 

vivências. Ainda que carregando uma conotação negativa, os conflitos familiares não 

são necessariamente ruins, pois oferecem oportunidades de melhoramento no 

conjunto de pessoas que se importam genuinamente umas com as outras. A 

afetividade permeia o conflito familiar, o que normalmente tem o afeto como plano de 

fundo. Quando os conflitos não são resolvidos adequadamente, esses ferem a 

dignidade humana, adquirida no seio da família e base para o desenvolvimento das 

potencialidades dos cidadãos. Dessa forma, defende-se aqui a possibilidade do uso 

da mediação como forma de resgatar a dignidade humana ferida, haja vista que seu 

uso proporciona a transformação do conflito em algo positivo, gerando a pacificação 

daquela família e, potencialmente, da sociedade.  

Palavras-chave: Mediação. Conflitos. Família. Dignidade Humana. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to propose the use of mediation as a way of transforming family 

conflicts in the contemporary family scenario. The Family has been developing and 

transforming over time. From these transformations, with the constitutionalization of 

Family Law, establishing principles such as human dignity, equality among other 

things, the family has become an environment where great equality is identified within 

its members. Blind obedience to the head of the family is no longer unanimous, and 

thus conflicts manifest themselves. It should be said that there have always been 

conflicts, but now there is more freedom in questioning what members see differently, 

as a result of different experiences. Although bearing a negative connotation, family 

conflicts are not necessarily bad, as they offer opportunities for joint improvement of 

people who genuinely care for one another. The affectivity permeates family conflict, 

which usually has the affect as background. When conflicts are not adequately solved, 

they violate human dignity, acquired within the family and the basis for the development 

of citizens' potential. Thus, the possibility of using mediation as a way of rescuing 

injured human dignity is defended here, since its use provides the transformation of 

conflict into something positive, creating that family’s conciliation and also potently the 

society’s. 

Keywords: Mediation. Conflicts. Family. Human dignity.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A escolha do tema da presente pesquisa é fruto da fábula do beija flor na 

floresta. A fábula relata que havia um incêndio na floresta e todos os animais estavam 

fugindo, exceto um pequeno beija-flor. A atitude dessa ave diferia dos demais: com o 

bico, apanhava algumas gotas de água de um lago próximo e as lançava sobre as 

chamas. Tal atitude chamou a atenção de uma águia, que disse ao beija-flor que ele 

não conseguiria apagar o incêndio sozinho apenas fazendo o uso daquelas gotas de 

água. Este responde à águia dizendo que sabia que não conseguiria apagar o incêndio 

sozinho, mas que estava fazendo a sua parte para conter as chamas. 

Sensibilizada ante a atitude do beija-flor, a águia mobiliza os demais pássaros 

da floresta e juntos todos se empenham no combate às chamas, repetindo as ações 

do beija-flor. Observando as ações dos pássaros, os elefantes despem-se do medo, 

enchem suas trombas com água e também colaboram para com a tentativa de apagar 

o incêndio. Em seguida, os macacos se mobilizam, pegam cascas de nozes para 

carregar água. Pouco a pouco, todos os animais da floresta, cada um dentro de suas 

possibilidades e da forma como conseguia, foram buscando a água do lago, lutando 

com bravura contra as chamas, que começaram a diminuir. O ser celestial da floresta, 

entidade que era responsável pela proteção da floresta e de todos os animais, 

admirado com a bravura daqueles animais, comoveu-se e enviou sobre aquele lugar 

uma chuva, que apagou completamente o incêndio.  

A partir da análise da fábula é possível fazer uma analogia entre essa e a 

mediação nos conflitos familiares. Na atitude do beija-flor, vê-se o desejo de buscar 

uma solução para o incêndio e, com atitude singela, vez que poucas gotas eram 

transportadas do lago ao incêndio, acabou envolvendo todos os animais e esses 

juntos com o mesmo objetivo conseguiram apagar as chamas. 

Nas relações familiares e seus conflitos, para que haja o entendimento entre os 

membros da família, faz-se necessário, um trabalho conjunto para que a 

transformação do conflito ocorra culminado com a melhoria das relações entre os 

componentes da família.  Para isso, um dos membros familiares poderá ser o “beija-

flor” a iniciar a mediação entre os outros. E se cada um dos envolvidos fizer a sua 

parte, os conflitos, incêndios do mundo, poderão ser transformados e até mesmo 
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resolvidos. Já que, por intermédio das técnicas empregadas na sessão de mediação, 

o mediador auxilia as partes a restabelecer a comunicação antes interrompida, 

propiciando a elas uma oportunidade de transformar seu conflito em algo construtivo, 

que pode modificar a realidade daquelas pessoas, alcançando a harmonia familiar. 

A mediação para a solução dos conflitos familiares é um instrumento capaz de 

auxiliar nas ações que tramitam nas varas de família, pois nem sempre a sentença 

judicial proferida põe fim aos conflitos. Ela põe fim ao processo, mas não tem o condão 

de aquietar a dor da alma dos membros das famílias em litígio. 

A pessoa humana se insere na sociedade por meio de uma família. Durante 

toda a sua existência conserva-se ligado a ela, embora venha constituir uma nova 

família no futuro. Deste modo, é na família que o homem adquire a dignidade humana 

e desenvolve todas as suas potencialidades.  

O reconhecimento da importância da família pelo legislador pátrio está na 

constitucionalização do direito de família, pois todas as Constituições brasileiras 

previram normas de organização e proteção da família. A Constituição Federal de 

1988 teve um papel de grande importância ao reconhecer a família como base da 

sociedade, assegurando-lhe especial proteção do Estado, no seu artigo 226, criando 

estruturas para coibir a violência no domínio de suas relações; e o Princípio 

constitucional da igualdade revolucionou o direito de família entre os cônjuges, 

conviventes e filhos.  

Imbuído por este preceito constitucional, o legislador trouxe para o 

ordenamento jurídico pátrio, por intermédio do Código de Processo Civil – Lei federal 

nº. 13.105/2015 e da Lei federal nº. 13.140/2015, denominada Lei da Mediação, o 

instrumento da mediação para auxiliar e estimular as partes a identificar ou 

desenvolver soluções consensuais para os seus conflitos familiares. A utilização da 

mediação e a celebração de acordo, devem brotar como uma consequência natural 

da utilização desse mecanismo. O argumento da celeridade para o término do litígio 

diante de uma justiça morosa chega a ser sedutor, porém, para o Estado e para a 

sociedade como um todo, o que interessa é a pacificação social com resultados para 

todos. A mediação dá-se por meio de esforços para gerar o entendimento e a solução 

para os conflitos  

Para que o referido instituto possa surtir os efeitos para os quais foi introduzido 

ao ordenamento jurídico pátrio, será necessária uma mudança de mentalidade e do 
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pensamento da comunidade jurídica, a fim de conferir a ela o entendimento sobre os 

benefícios que a mediação poderá trazer às pessoas, a toda sociedade e ao próprio 

Poder Judiciário, demonstrando importância como instrumento de cultura de paz e 

instalando a percepção de que se transforma o conflito de interesses por meio do 

diálogo. 

A presente pesquisa, com isso, busca responder à seguinte pergunta de 

pesquisa: como a mediação pode transformar o conflito familiar e resgatar a 

dignidade da família contemporânea? Na busca por responder a tal questão, se 

estabelece como objetivo geral desta dissertação propor o uso da mediação como 

forma de transformação dos conflitos familiares na família contemporânea. 

Auxiliando na resposta a esse objetivo geral, se estabelecem como objetivos 

específicos: (1) analisar como a trajetória da família ao longo da história, desde a pré-

história à idade contemporânea, contribuiu para o surgimento dos conflitos familiares 

e como são conhecidos na atualidade; (2) discorrer sobre o conflito familiar e a perda 

da dignidade humana; e (3) evidenciar a mediação como uma forma eficaz de 

transformação do conflito familiar visando a pacificação social. 

A doutrina fortalece a ideia de utilização da mediação nas relações que contam 

(ou contaram) com cargas afetivas – como no caso das relações familiares – por 

entender que a mediação é instituto facilitador para o processo de construção de 

soluções entre os conflitos familiares. Logo, a análise da mediação como forma de 

facilitar o entendimento entre as partes, levando a diminuição do conflito familiar e 

resgate da dignidade humana dos membros da família contemporânea, é algo que 

deve ser debatido, levando à reflexão sobre a importância da pacificação dos conflitos 

familiares, bem como sua utilização para minimizar os danos que advém da falta de 

interação social das partes, servindo de instrumento para tutelar o princípio 

constitucional da dignidade humana.  

Para a consecução da presente pesquisa, utilizar-se-á o método dedutivo na 

pesquisa bibliográfica. 
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2. A ORIGEM DA FAMÍLIA 

 

 

A história das famílias se confunde com a própria história da humanidade, ou 

seja, do homem inserido em bandos ou grupos, uma vez que o homem se insere na 

sociedade vinculado a uma família e é nela preparado para viver em sociedade. Ainda, 

de acordo com Hironaka, (2016), a partir do agrupamento de pessoas é que surge a 

necessidade de "balizamento da conduta" (HIRONAKA, 2016, p. 28), pois, antes 

disso, as condutas eram dirigidas pelas vontades e pela imposição da força.  

Possivelmente, essa delimitação da conduta humana ocorreu no seio da 

família, mesmo que essa se diferencie muito da noção atual de família, nas palavras 

de Eduardo Leite, a família e o casamento foram as únicas instituições que se 

conservaram firmes ante "a marcha inexorável da humanidade" (LEITE, 1991, p.03). 

Sobreviveram aos ciclos econômicos, as revoluções industriais, a ascensão e a 

derrocada de regimes políticos, as mais diversas transformações da sociedade, as 

guerras, as conquistas científicas, a evolução do pensamento e da mentalidade 

humana.  De modo que possa se dizer que "nada conseguiu destruir a noção de 

família, que perdura inabalável por meio da história da civilização" (LEITE, 1991, p. 

03). 

Leciona o autor que a família, por certo, é anterior ao surgimento do Estado da 

Igreja e do próprio Direito "que tenta aprender a regulamentar um fenômeno tão antigo 

quanto o homem" (LEITE, 1991, p. 04). Que dada a sua importância enquanto base 

da sociedade e do Estado, rende esforços desde o início da civilização para 

regulamentá-la. 

De acordo com Berenice Dias, “mesmo sendo a vida aos pares um fato natural, 

em que os indivíduos se unem por uma química biológica, a família é um agrupamento 

informal, de formação espontânea no meio social, cuja estruturação se dá através do 

direito” (DIAS, 2013, p. 27). Para a autora, a família teve seu nascimento na 

espontaneidade das relações afetivas em sociedade.  

Nesse mesmo sentido, ensina Bittar: 

Em face da sua natureza gregária, tende o homem, desde tempos imemoriais, 

a aproximar-se de seus semelhantes para satisfação de suas necessidades próprias, 

pessoais ou patrimoniais, formando, em seu redor, círculos de relacionamento, de 
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parentesco, de amizade, de aprendizado, de negócios e outros. (BITTAR, 1989, p. 

07). 

Não é possível delimitar ao certo a origem da família, embora muitos estudiosos 

tenham se debruçado sobre o tema, “o primórdio da família está definitivamente 

voltado ao mistério” (LEITE, 1991, p.05). Sendo possível avaliá-la “através de 

suposições, hipóteses, conjecturas que tentam reconstruir uma época fugídia e 

indecifrável" (LEITE, 1991, p.05). Contudo, segundo o autor, é preciso que se faça 

uma ressalva, o esforço empreendido para compreensão sobre o modo de vida dos 

primeiros homens, mesmo cercados de cientificidade, neles está compreendida a 

interpretação daqueles fatos sob a ótica daquele que o redigiu. Ou seja, leva em 

consideração a visão do homem moderno que redigiu o texto, a partir de sua tese 

acerca de como os acontecimentos se sucederam, uma "reprodução pálida do que 

realmente ocorreu" (LEITE, 1991, p.05). 

Vários estudiosos se debruçaram sobre o tema tentando explicar a origem da 

família, dentre eles MORGAN (2014), ENGELS (1984), etc. De acordo com Miranda 

(2001) o interesse do homem sobre o assunto é semelhante ao seu interesse sobre a 

origem do mundo, da civilização e de sua própria origem. 

Acerca do assunto, Miranda (2001), indica as teorias, que segundo seu 

entendimento, foram as principais que tentaram explicar a origem da família: (a) a 

teoria da monogamia originária, que foi defendida por zoólogos e etnólogos, dentre 

eles Charles Darwin, nas oportunidades em que escreveu sobre a origem do homem; 

A.Rauber, em sua obra denominada Ugeschichte des Menschen (1884); H. E. Ziegler, 

Starcke, E. Westermark, em seu livro History of Human Marriage; e, Ernest Gross em 

Die Formen der Familie und die Formen der Wirtschaft (1896). Essa teoria reduz “o 

amor mútuo entre casados e o amor dos pais quanto aos filhos a dados psicológicos 

irresistíveis, crê que esses impulsos instintivos regeram e hão de reger, sempre, o 

gênero humano” (MIRANDA, 2001, p.63). 

 Ressalta o autor que os seus defensores se esquecem da existência do 

“desejo de variar, de novidade, de desconhecido” (MIRANDA, 2001, p.63), assim, os 

fatores apontados não bastam para provar a existência da família monogâmica. 

Ademais, tal dedução é falha. Segundo o autor, por admitir que do amor paterno 

encontrado na história, nasce a monogamia, ao invés da dedução lógica de que a 

partir da monogamia nasce o amor filial e o amor conjugal, além de consideram que 
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sempre houve o amor paterno nos períodos de poligenia. “Sempre que se procura a 

base psicológica de uma estrutura social corre-se o risco de considerar causa o efeito 

ou a simples existência paralela, ocasional, da estrutura e do dado psicológico” 

(MIRANDA, 2001, p.63). 

Em seguida, cita (b) a teoria da promiscuidade primitiva, defendida por J. J. 

Bachofen, em sua obra Das Mutterecht (1861), que posteriormente foi defendida por 

L.H. Morgan e Mc-Lennan, consubstancia a origem da família no matriarcado. E critica 

a mesma, aduzindo que “preponderância da mulher no terreno econômico-profissional 

leva à monogamia, é difícil de aceitar-se que o matriarcado exija a promiscuidade 

como forma de que proveio” (MIRANDA, 2001, p. 63). 

Por fim, o autor cita (c) a teoria das uniões transitórias, na qual ele aduz que o 

homem e a mulher permaneciam juntos por um período após o nascimento do filho, 

comparando-os a “animais que se unem periodicamente, contribuem para a nutrição 

do filho e em seguida se separam” (MIRANDA, 2001, p.64).  Essa teoria depõe contra 

si ao não levar em consideração que certos grupos de animais mantem 

comportamento diverso deste, ou não se mantem unidos após o nascimento da prole 

ou mantem-se unidos ao seu par sexual e a prole para a vida toda.  

Conclui, Miranda (2001), que o estágio mais avançado da família é quando ela 

passa a ser monogâmica, que é mais adequado e “compatível, no plano jurídico, com 

a solidariedade social e as demais condições necessárias do aperfeiçoamento do 

progresso humano” (MIRANDA,2001, p.66). Dizendo, que favorece a boa convivência 

do casal, já que, segundo ele, “a monogamia criou o amor; não o amor, à monogamia, 

menos ainda ao casamento” (MIRANDA, 2001, p. 66). 

Se a forma de família nas origens foi a monogamia, é possível pensar-
se no patriarcado e no matriarcado. A promiscuidade e não união 
transitória implicam regimes indecisos. Tudo depende das variáveis 
históricas e econômicas do grupo social. Seria demasiado simplista a 
afirmativa de que a falta de mulheres determinava a poliandria, ou de 
que a escassez de varões impunha a poligenia. Outrossim, de que os 
povos monógamos fossem patriarcais: o que se sabe é que a 
predominância da mulher leva à monogamia, ainda quando não 
estabeleça o matriarcado. (MIRANDA, 2001, p. 67). 

Nas palavras de Fermentão (2016, p. 80), o estudo da família tem início com o 

trabalho de Bachofen, O Direito Materno, que defendeu que a família matriarcal 

precedeu a patriarcal, contudo, que a teoria de Morgan tem prevalecido sobre aquela 

na atualidade, ao afirmar que “subdivide as três épocas fundamentais da evolução 
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humana, a saber, o estado selvagem, a barbárie e a civilização” e, que a família 

prosperou na mesma medida do progresso da civilização. 

Os povos “da estirpe ária” se encontravam unidos em função de um chefe, cuja 

função era administrar o patrimônio comum. “Estes povos se sentiam presos ao solo 

pelos sentimentos religiosos que envolviam a propriedade, porque a casa era o templo 

do culto doméstico” (FERMENTÃO, 2016, p. 80). 

Nas civilizações primitivas, em razão das relações familiares não serem 

individuais, era comum a prática da Endogamia, ou seja, do “casamento entre os 

indivíduos do mesmo grupo, seja definido com base em parentesco, residência, 

território, classe, casta, etnia, língua, seja por qualquer outro critério” (FERREIRA, 

1999 apud FERMENTÃO, 2016, p. 80-81).  Porém, “quando os povos começaram a 

guerrear entre si”, os homens deram início aos relacionamentos com mulheres de 

outras tribos, originando a prática da Exogamia, o “casamento entre indivíduos 

pertencentes a grupos distintos seja estes definidos com base em parentesco, 

residência, território, classe, casta, etnia, língua, ou qualquer outro critério” 

(FERREIRA, 1999 apud FERMENTÃO, 2016, p. 81). É a partir desse comportamento 

que o homem passou a ter relações individuais, “embora algumas civilizações 

mantivessem ao mesmo tempo situações de poligamia” (FERMENTÃO, 2016, p. 81). 

Segundo Venosa (2010), a monogamia impulsionou o exercício do poder 

paterno, representando uma grande investida em favor dos filhos. A partir desse 

momento, a mulher perde a liberdade que tinha, passando a ser bem do homem, sua 

liberdade passa a ser limitada e controlada, bem como o seu trabalho e seu corpo.  

Nas palavras de Caroline Zanetti Paiva: 

O homem passa a exigir a fidelidade da mulher para que, assim, possa 
ter a certeza quanto à paternidade de seu sucessor. A mulher, além 
de ser vista como propriedade do marido, era ainda pressionada a 
gerar filhos. No entanto, caso a infertilidade a acometesse, o marido 
poderia anular o casamento, enquanto o contrário sequer poderia ser 
cogitado. (PAIVA, 2016, p.18). 

A mulher passa a ser uma espécie de “serva do seu marido” e tem a sua 

descendência matrilinear interrompida pela família patriarcal de tal modo que “o filho 

é estranho à família de origem da mãe. Da própria mãe, ele só é parente porque ela 

se acha sob o poder do pai. A mulher é loco filiae” (MIRANDA, 2001, p.58). De acordo 

com Fermentão (2016, p. 82). A partir do século XIX, o casamento passou a ser 

regulamentado pelo Estado, que por sua vez “ o inseriu nas codificações”. 
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A família como formadora da sociedade é referenciada em muitos textos legais 

da antiguidade. Como exemplo, cita Guimarães (2006 apud HIRONAKA, 2016, p. 29), 

que na Babilônia “a família era base da sociedade patriarcal, sendo retratada no 

Código de Hamurabi (aprox. 1700 a.C.)”, havendo a menção quanto a punição para o 

adultério, abandono do lar pelo homem, entre outras normas. Que há menções sobre 

a família no antigo Direito Romano na Lei das XII Tábuas, tratando sobre o poder que 

o pai detinha sobre a sua esposa e filhos, “o direito de vida, morte e de liberdade 

(Tábua IV)”, (GUIMARAES, 2006 apud HIRONAKA, 2016, p. 29). Bem como, que as 

Institutas do Imperador Justiniano, na primeira parte do Corpus Juris Civilis, no Título 

IX, traziam a regra sobre o “pátrio poder sobre filhos e netos, [...] o conceito de 

matrimônio como a união de homem e mulher (I, 9, 1º) ” (CRITELLA JUNIOR, 2005 

apud HIRONAKA, 2016, p. 29). 

Dada a grande importância da família para a sociedade e para o direito é que 

na Declaração Universal dos Direitos do Homem da Assembleia Geral das Nações 

Unidas, datada de 10 de dezembro de 1948, assegura em seu artigo 12, que “ninguém 

será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, [...]” (DOS DIREITOS 

HUMANOS, 1948). No artigo 16 da mesma declaração consta que “os homens e 

mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, 

têm direito de contrair matrimônio e fundar família. Gozam de iguais direitos em 

relação ao casamento, sua duração e sua dissolução” (DOS DIREITOS HUMANOS, 

1948). Nos parágrafos 1° e 2° do artigo 16 constam as seguintes declarações: “§1º O 

casamento não será válido sem o livre consentimento dos nubentes. §2º A família é o 

núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e 

do Estado” (DOS DIREITOS HUMANOS, 1948). 

Aliás, a redação do parágrafo, segundo do artigo 16 da Declaração dos Direitos 

do Homem, é similar em conteúdo ao artigo 17 da Convenção Interamericana sobre 

Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica, com exceção ao item 5 do 

artigo 17, desta Convenção que aduz que “a lei deve reconhecer iguais direitos tanto 

aos filhos nascidos fora do casamento como aos nascidos dentro do casamento” 

(HUMANOS, 1969). 

A família nessa perspectiva histórica tem relação simbiótica com a 
sociedade, pois ao mesmo tempo em que a forma, também parte dela 
para se reformular. [...]. Segundo Jean Carbonier, “o que se quis ver 
na família foi, antes de mais, um fenómeno de costumes, jurídico só 
por acidente”. Entretanto, no Estado de Direito, o Legislativo e o 
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Judiciário enredam as controvérsias a respeito da família. Isso porque 
lhe cabe, em primeira e última instância, respectivamente, o papel de 
garantir e pacificar as expectativas legítimas das pessoas, garantindo 
assim a segurança jurídica e paz social, que são o fim do direito. 
(HIRONAKA, 2016, p.30). 

 

2.1 O ESTADO SELVAGEM  

 

Morgan (2014) aduz que as investigações sobre as condições primitivas da 

raça humana nos fazem chegar à conclusão “de que a humanidade começou sua 

carreira na base da escala e seguiu um caminho ascendente, desde a selvageria até 

a civilização” (MORGAN, 2014, p.9). Sendo inegável que alguns conjuntos de 

humanoides tenham existido em um estado de selvageria, outros em um estado de 

barbárie e outros ainda num estado de civilização trazendo a ideia de que os três 

estados estariam conectados entre si em uma sequência de progresso. Uma vez que, 

as instituições modernas têm suas origens “no período da barbárie, aos quais suas 

origens foram transmitidas a partir do período anterior de selvageria” (MORGAN, 

2014, p.9), de modo que os estágios do desenvolvimento da família estão 

relacionados a sistemas de consanguinidade e afinidade e, a costumes relacionados 

ao casamento coletivamente permitem traçar a sua história em suas diversas formas 

sucessivamente assumida. 

Ensina Eduardo Leite (1991), que Morgan tentou explicar a origem da família a 

partir da organização de sistemas de provas, e de uma ordem cronológica da evolução 

humana, a partir da "abordagem histórica e institucional para comparar os 

agrupamentos familiares nas diferentes civilizações, estabelecendo sua evolução" 

(LEITE, 1991, p. 06).  Ao final de sua pesquisa a chamada Teoria do Evolucionismo, 

que tem como conceito básico a evolução sociocultural, ou seja, parte do pressuposto 

de que as sociedades humanas, durante longos períodos de tempo, degustaram de 

processos simultâneos de transformação, que por sua vez geraram a diversificação e 

a homogeneização das culturas.  

Engels (1984), no prefácio da primeira edição de sua obra, A origem da Família 

e da Propriedade Privada e do Estado, aduz que o mérito de Morgan "é ter descoberto 

e restabelecido em seus traços essenciais esse fundamento pré-histórico da nossa 

história escrita e o de ter encontrado [...] a chave para decifrar importantíssimos 

enigmas" (ENGELS, 1984, p.03), até então não resolvidos.  
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        Aduzindo, que a obra de Morgan não foi escrita num só dia, mas foi o resultado 

de cerca de quarenta anos de trabalho dele até que dominasse o assunto.  

Dada a grande importância dos relatos de Morgan, nas palavras de Leite 

(1991), sua tese continua fundamental no estudo do surgimento e evolução da família, 

embora tenha sido contestada. 

Engels (1984) destaca que Morgan foi o primeiro a "introduzir uma ordem 

precisa na pré-história da humanidade, e sua classificação permanecerá certamente 

em vigor até que a uma riqueza de dados muito mais considerável nos obrigue a 

modificá-la" (ENGELS, 1984, p.21). Ensinando que ele divide em três as épocas 

fundamentais da evolução humana: estado selvagem, barbárie e civilização.  

Morgan (2014) ressalta que o período da selvageria é a parte mais antiga da 

história humana da qual pouco se sabe, ele o subdividiu em três partes, chamados de 

período inicial, intermediário ou final de selvageria. E a condição da sociedade, em 

cada um desses períodos, pode ser distinguida com o status inferior, intermediário ou 

superior de selvageria. Do mesmo modo ele procedeu com o período da barbárie, 

subdividindo em três subperíodos inicial, intermediário ou final. E a condição da 

sociedade em cada período foi distinguida com o status de inferior, intermediário ou 

final. 

No status inferior do estado selvagem, de acordo com Morgan (2014) e Engels 

(1984), a raça humana encontrava-se em sua infância, uma vez que viviam nos 

bosques parcialmente sob as árvores, em meio aos animais selvagens, alimentando-

se de frutos, nozes e raízes. Terminou com a aquisição de peixe na dieta de 

subsistência a partir do uso do fogo e o começo do uso da fala articulada que ocorre 

nesse período.  Sendo um dos principais progressos desta época teria sido “a 

formação da linguagem articulada” (ENGELS, 1984, p.22). 

Acerca dessa fase, Leite, (1991), aduz que os seres humanos eram 

inteiramente dependentes da natureza assemelhando-se aos animais, sendo do 

relacionamento humano, ao que tudo indica, “precário, esporádico e elementar”, 

(LEITE, 1991, p. 14). De modo que, imagina-se que os contatos entre eles eram 

embebidos de certo temor e falta de confiança, os contatos sexuais e a procriação 

deveriam ser a expressão dos instintos daqueles.  

Tanto Engels, (1984), como Leite, (1991), ressalta que todas as informações 

sobre a fase inferior são consubstanciadas em hipóteses, uma vez que “nenhum dos 
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povos conhecidos no período histórico estava nessa fase primitiva de evolução” 

(ENGELS, 1984, p.22).   Para tal autor, a fase média do estado selvagem tem início 

com a inclusão dos peixes, crustáceos e moluscos e outros animais aquáticos na 

alimentação dos homens daquele período em razão do uso do fogo. Ensina Leite, 

(1991), que com o aparecimento do fogo, o homem deixou de ser submisso à 

natureza, aduzindo que “o poder espetacular do fogo foi fator decisivo dessa 

transformação” (LEITE, 1991, p. 14). De acordo com o autor, o alimento deixou de ser 

ocasional ou acidental e converteu-se em algo garantido, além de permitir que a 

comida fosse conservada. Assenhoreado dessa tecnologia, por meio do atrito, “o 

homem não precisava mais viver escondido na escuridão dos buracos e das cavernas 

e torna-se independente do clima e do lugar onde nasceu” (LEITE, 1991, p.14). 

O status intermediário da selvageria, segundo Morgan, (2014), tem início com 

“uma dieta de subsistência baseada em peixes e com um conhecimento do uso do 

fogo e terminou com a invenção do arco e flecha” (MORGAN, 2014, p.14). Fato este 

que propiciou que os hominídeos se espalhassem a partir de seu hábitat, pois tornou 

o homem independente das forças da natureza, como o clima e a localidade, 

permitindo que seguisse “o curso dos rios e as costas dos mares, puderam, ainda no 

estado selvagem, espalhar-se sobre a maior parte da superfície da Terra” (ENGELS, 

1984, p.22). Nesse período foram confeccionados os instrumentos “de pedra sem 

polimento da primitiva Idade da Pedra” (ENGELS, 1984, p.22). Com as ferramentas e 

as armas, como, a Clava e a Lança, o homem pode caçar e inserir mais fontes de 

proteína e gordura a sua alimentação de forma ocasional. Alguns povos australianos 

e polinésios vivem deste modo. 

O status superior do estado selvagem tem início, de acordo com Morgan 

(2014), Engels (1984) e Leite (1991), “com a invenção do arco e da flecha e terminou 

com a invenção da arte da cerâmica” (MORGAN, 2014, p.14), tornando os animais 

caçados parte da dieta humana de forma regular, além de instituir a caça dentre as 

obrigações habituais dos agrupamentos humanos.  Antes da invenção do arco e 

flecha, o machado de pedra e o fogo já permitiam que o homem construísse pirogas, 

uma espécie de canoa feita a partir da escavação do só tronco de árvore, que ele 

fizesse pranchas de madeira e vigas para a edificação de casas. Contudo, “o arco e 

flecha foram para a época selvagem, a espada de ferro foi para a barbárie e a arma 

de fogo para a civilização: a arma decisiva” (ENGELS, 1984, p.24).  
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No período das descobertas de Morgan (2014), encontravam-se neste status 

as tribos dos atapascos, no território da baía do rio Hudson, as tribos do vale do 

Columbia e tribos costeiras da América do Norte e do Sul. 

De acordo com Leite, (1991), a invenção do arco e flecha originou, pela primeira 

vez na história da humanidade, uma espécie rudimentar de divisão sexual do trabalho, 

já que a caça estimulou o desenvolvimento de novas atividades na aldeia e novas 

formas de cooperação para a subsistência do grupo. A tecnologia da época permitia 

aos homens se deslocarem em busca de caça, passar um período fora de casa e 

regressar quando tivesse uma grande quantidade de alimento, suficiente para 

abastecer toda a aldeia. Enquanto a mulher permanecia na aldeia em função da prole 

e da subsistência daqueles membros que lá permaneciam.   

Aqui não nos encontramos mais no terreno das hipóteses, porém, 
diante de realidades inegáveis. A divisão das tarefas entre homens e 
mulheres é dado importantíssimo que, de certa forma, vai acompanhar 
irremediavelmente a história da humanidade até o século XX.  (LEITE, 
1991, p.16). 

Cita o autor que os trabalhos de Sally Slocum, Adrienne Zihlman, Nancy Tanner 

e Glynn Isaac, acerca da hipótese do compartilhamento dos alimentos, reforça a sua 

ideia de divisão sexual do trabalho, já que a dependência das crianças da mãe teria 

impossibilitado que elas se afastassem da aldeia para caçar, além de trazer grande 

perigo físico a ambos se fossem juntos às caçadas. Transformando as mulheres em 

coletoras de plantas, frutas, nozes e raízes para alimentar a prole e os demais 

membros que se encontravam na aldeia. Pontua “que a mulher, envolvida com a 

procriação e todas as deficiências físicas, decorrentes de partos simultâneos, não se 

encontrasse em condições favoráveis a longas e extenuantes caçadas” (LEITE, 1991, 

p. 17).  

Ao arrolar tais elementos, Leite (1991) o faz como forma de elucidar seu 

raciocínio, aduzindo que a desigualdade entre sexos, nesse período, não ocorreu pela 

superioridade masculina ou pela inferioridade feminina, mas sim, teria ocorrido em 

razão de uma circunstância – a mulher, a natureza lhe incumbiu a tarefa de gerar as 

crianças. E por força da repetição de tal circunstância, conduziu ao costume de que 

ao homem, por não gerar prole e sofrer os efeitos decorrentes da gestação, coube a 

tarefa de prover a subsistência da sua família. 
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2.2 O ESTADO BÁRBARO 

 

Morgan (2014), Engels (1984) e Leite (1991) afirmam que o status inferior da 

barbárie tem início com a produção de cerâmica, um costume que deve ter nascido 

por meio da cobertura dos cestos e vasos de madeira com argila para que pudessem 

ir ao fogo. Depois evoluiu com a descoberta de que a argila poderia ser moldada e 

chegar-se ao mesmo resultado sem a necessidade de um vaso a ser coberto.   

Quando se levam em conta todos os aspectos, a invenção ou prática 
da arte da cerâmica é, provavelmente, o teste mais efetivo e 
conclusivo que se pode escolher para fixar uma linha demarcatória, 
necessariamente arbitrária, entre a selvageria e a barbárie. Há muito 
foram reconhecidas as especificidades de cada uma das duas 
condições, mas não se produziu, deste então, nenhum critério para 
definir etapas de progresso de uma condição para a outra. Assim, 
todas as tribos que nunca alcançaram a arte da cerâmica serão 
classificadas como selvagens, e aquelas que possuem essa arte, mas 
nunca chegaram a um alfabeto fonético e ao uso da escrita, serão 
classificadas como bárbaras. (MORGAN, 2014, p.14). 

Este período possui duas características marcantes, a domesticação e criação 

de animais e o cultivo de plantas, ou seja, o surgimento do que se conhece hoje como 

agricultura e criação de animais para a alimentação, atividades amplamente 

praticadas em todo o planeta.  Leite (1991) ensina que a agricultura teria surgido com 

o trabalho feminino, pois eram as mulheres que faziam a coleta dos vegetais, frutas e 

nozes e buscavam as raízes e sementes. A partir de um fato rotineiro, como “a caída 

casual das sementes e sua germinação” (LEITE, 1991, p.18). Aduz o autor, que o 

surgimento da cerâmica está intimamente relacionado com a agricultura, já que os 

recipientes devem ter sido confeccionados para armazenar os cereais colhidos. 

Engels (1984) narra que esse período, embora com as mesmas características 

marcantes, ocorreu de forma diferente no continente oriental, o denominado “mundo 

antigo” e no continente ocidental, a América, uma vez que, o continente oriental 

possuía quase todos os animais domesticáveis, enquanto no continente ocidental só 

havia um mamífero a ser domesticado: a Lhama, apenas no sul. No mundo antigo 

havia todos os cereais próprios para o plantio. Na América havia um só, mas, segundo 

ele, o melhor, o milho. Aduz que em razão dessas diferenças naturais “a população 

de cada hemisfério se desenvolve de maneira particular. E os sinais nas linhas de 

fronteira, entre as várias fases. são diferentes em cada um dos dois casos” (ENGELS, 

1984, p.24). 
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Ensina Leite (1991), que Morgan indicava que nesta fase, viviam as tribos 

indígenas dos Estados Unidos, que habitavam a região leste do Missouri, as tribos 

europeias e asiáticas que conheciam a arte da cerâmica.  

O status intermediário de barbárie, segundo Morgan (2014), Engels (1984) e 

Leite (1991) começou com a domesticação de animais no leste/hemisfério oriental 

(mundo antigo) e com o desenvolvimento da agricultura, com irrigação, utilizando o 

adobe, tijolo cru, seco ao sol e pelo uso da pedra nas construções no oeste/hemisfério 

ocidental (América). “Seu termino pode ser fixado pela invenção do processo de forjar 

o minério de ferro” (MORGAN,2014, p.15). 

Os autores ressaltam que havia diferença no desenvolvimento do oeste, 

habitado pelas tribos indígenas: aquelas que viviam na região leste do Mississipi, 

viviam a fase inferior da barbárie, cultivavam milho e, possivelmente, abóbora, melão 

e outras plantas de horta, suas casas eram de madeira e moravam em aldeias 

protegidas por paliçadas; aquelas  que habitavam o vale do Rio Colúmbia viviam a 

fase superior do estado selvagem, não conheciam a agricultura e a cerâmica; já os 

pueblos que habitavam a região do Novo México, aqueles que habitavam a região do 

México, aqueles que habitavam a região da América Central e a região do Peru viviam 

a fase média da barbárie. Suas casas eram feitas de adobe ou pedra sob o formato 

de fortalezas. Cultivavam plantações de milho e outros vegetais comestíveis, com 

auxílio de irrigação, que variavam de acordo com a localidade e com as condições 

climáticas, inclusive os mexicanos haviam domesticado o peru e outras aves e os 

peruanos haviam domesticado a Lhama, estes povos sabiam trabalhar com alguns 

metais, com exceção do Ferro. 

Na região leste, segundo Engels (1984) e Leite (1991), esta fase teve início 

com a domesticação de animais com o objetivo de fornecer carne e leite, criação de 

gado com a formação de grandes rebanhos. Porém, estes povos desconheciam a 

agricultura. Com o grande desenvolvimento da domesticação de animais, assegurou 

um alimento animal permanente, com inclusão do leite, cuja influência saudável e 

revigorante sobre a raça e sobretudo as crianças foi incontestável. 

A criação de gado, com a formação de grandes rebanhos e gado, de acordo 

com Engels (1984), pode ter sido a causa do afastamento de arianos e semitas dos 

demais povos bárbaros em busca de locais adequados para os rebanhos. De modo 

que os semitas se estabeleceram nas pradarias dos Rios Tigre e Eufrates, enquanto 
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os arianos se estabeleceram nos campos da Índia, do Rio Oxus/Amu Dária e do Rio 

Jaxartes/Sir Dária e dos Rios Don e Dniepr, por serem terras ricas em pastos. De 

modo que os semitas e os arianos permaneceram nas regiões florestais do oeste da 

Ásia e a Europa “antes que o cultivo de cereais, nesse solo menos favorável, lhe 

permitisse alimentar seus rebanhos, sobretudo no inverno” (ENGELS, 1984, p.26). 

Segundo o autor, o cultivo de cereais entre esses povos, provavelmente, deve ter 

nascido da necessidade de alimentar os animais, somente mais tarde foram utilizados 

na alimentação do homem.  

Ensina Leite (1991), que o cultivo das plantas nesse período não caracterizava 

a agricultura em larga escala, pois os grupos ainda são nômades, que se deslocavam 

constantemente em busca de melhores locais. E somente quando a agricultura, com 

o plantio de grandes extensões de terra, é que fará do homem um sedentário. De 

modo que a agricultura nesses moldes e a fundição do minério de ferro foram os 

responsáveis pela fixação dos grupos permanentemente em determinas localidades, 

propiciando o que a família pudesse “ser estudada com dados concretos a partir dessa 

época” (LEITE, 1991, p.21). 

O status superior do estágio da barbárie tem seu início de acordo com Morgan 

(2014) e Engels (1984) “com a fundição do minério de ferro e passa à fase da 

civilização com a invenção da escrita alfabética e seu emprego para registros 

literários” (ENGELS, 1984, p.26-27). É nesse período que tem início a civilização, 

independentemente, no hemisfério oriental. A esse momento pertencem as tribos 

gregas, “da época heroica de Homero, as tribos ítalas de pouco antes da fundação de 

Roma, os germanos de Tácito, os normandos do tempo dos vikings” (ENGELS, 1984, 

p.27). 

Nesse período a agricultura passa por grande modernização com uso, pela 

primeira vez na história, do arado de ferro puxado por animais, enxadas, pás etc., 

fazendo com que a terra pudesse ser lavrada em larga escala. Propiciando o aumento 

dos meios de existência, “a derrubada dos bosques e sua transformação em 

pastagens e terras cultiváveis, coisa impossível em grande escala sem a pá e o 

machado de ferro” (ENGELS, 1984, p.27), e o aumento da população. “A nível familiar, 

a evolução provocou profundas alterações no interior do grupo. Passa-se do 

nomadismo à fixação do grupo, que se instala, decisivamente, em pequenas áreas” 

(LEITE, 1991, p.21).  
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Em razão da fixação do homem em locais determinados, da segurança da 

existência de alimentos garantidos pela agricultura e pela criação de animais, pela 

primeira vez, ele teve “um maior contato com seu grupo familiar [...] encarando a 

família de forma mais intensa” (LEITE, 1991, p.22). 

A estabilidade de lugar para morar, a garantia de alimentação, a segurança 

garantida pelas armas forjadas, possibilitaram ao homem focar seus esforços em 

outros afazeres, como aduz Friedrich Engels. 

 “A principal herança que os gregos levaram da barbárie para a 
civilização é constituída dos instrumentos de ferro aperfeiçoados, 
[...]do trabalho com metais elevado à categoria de arte, de carretas e 
carros de guerra, da construção de barcos com pranchas e vigas, dos 
princípios de arquitetura com arte, das cidades amuralhada as com 
torres e ameias, das epopeias homéricas e de toda a mitologia. Se 
compararmos com isso as descrições feitas por César, e até por 
Tácito, dos germanos, que se achavam nos umbrais da fase de cultura 
da qual os gregos de Homero se dispunham a passar para um estágio 
mais elevado, veremos como foi esplêndido o desenvolvimento da 
produção na fase superior da barbárie (ENGELS, 1984, p.27). 

Segundo Morgan (2014), o status de civilização tem início “com o uso do 

alfabeto fonético e produção de registros literários e se divide em Antigo e Moderno. 

Como um equivalente, pode-se admitir a escrita hieroglífica em pedra” (MORGAN, 

2014, p.15).  
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Quadro 1 – Representação dos fatos que marcaram os períodos étnicos 
Fonte: Morgan (2014, p.16). 

 

2.3 O SURGIMENTO DA NOÇÃO DE FAMÍLIA  

 

A família, como “nenhuma outra instituição humana” (LEITE, 1991, p.22), 

apresenta uma história recheada de eventos notáveis, manteve-se estável diante dos 

avanços e retrocessos, duradoura permanecendo em na sociedade até a atualidade. 

“Foi necessário ao homem um prolongado e enorme esforço mental para preservar e 

conduzir através de diferentes etapas á sua forma atual” (MORGAN, 2014, p.129). 

A família, diz Morgan, é o elemento ativo; nunca permanece 
estacionária, mas passa de uma forma inferior a uma forma superior, 
à medida que a sociedade evolui de um grau mais baixo para outro 
mais elevado. Os sistemas de parentesco, pelo contrário, são 
passivos; só depois de longos intervalos, registram os progressos 
feitos pela família, e não sofrem uma modificação radical senão 
quando a família já se modificou radicalmente. [...]. Ao passo que a 
família prossegue vivendo, o sistema de parentesco se fossiliza; e, 
enquanto este continua de pé pela força do costume, a família o 
ultrapassa. (ENGELS, 1984, p.30). 

 De acordo com Leite (1991), Morgan certificou sua tese por meio de provas 

inequívocas, que não deixam qualquer margem para dúvida de que existiram diversos 
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tipos de família que perduraram durante as fases inferior e média da barbárie e de que 

não há registros de monogamia e patriarcado em período anterior a esse.  “O tempo, 

esse eterno escultor, vai apurando as formas de um tipo à proporção que dilui os 

contornos das formas passadas” (LEITE, 1991, p. 23). 

Segundo Engels (1984), Morgan descreveu uma série de famílias que difere da 

concepção tradicional até então tida como única forma válida, a monogamia. Pois o 

estudo da história primitiva revela “um estado das coisas em que os homens praticam 

a poligamia e suas mulheres a poliandria, e em que, por conseqüência, os filhos de 

uns e outros tinham que ser considerados comuns” (ENGELS, 1984, p. 31). E será 

essa fase que se transformará na monogamia, pois as modificações da família serão 

de tal forma “que o círculo compreendido na união conjugal comum, e que era muito 

amplo em sua origem, se estreita pouco a pouco até que, por fim, abrange 

exclusivamente o casal isolado, que predomina hoje” (ENGELS, 1984, p.31). 

O autor narra que Morgan reconstrói a história da família. E chega à conclusão 

que existiu uma época primitiva, que imperava nas tribos as relações sexuais 

promíscuas sem que cada uma das mulheres matinha relações com todos os homens 

pertencentes ao grupo. Antes de Morgan, Baschofen já havia concluído o mesmo 

raciocínio, e esse é um dos grandes méritos dele, que realizou profundas pesquisas 

procurando vestígios nas tradições históricas e religiosas. Contudo, após os estudos 

de Morgan, constatou-se que tais vestígios tratavam, na verdade, de um estado social 

posterior de matrimônio por grupos, mediante um casamento em grupos inteiros de 

homens e grupos inteiros de mulheres, que pertenciam mutuamente, acompanhadas 

de condições peculiares. De forma que, “em última análise, um período de 

promiscuidade corresponde à passagem da animalidade à humanidade” (ENGELS, 

1984, p. 36).  

Leciona Sengik (2014), que para Engels a história da família é dividida em 

quatro tipos diferentes: a família consanguínea, a punaluana, a sindiásmica e a 

monogâmica. O primeiro tipo é caracterizado pela classificação do grupo conjugal em 

gerações, de maneira que todos os avôs e avós, dentro do limite da família, serão 

marido e mulher entre si, e haverá relacionamento sexual entre irmãos. O segundo 

tipo é caracterizado pela ausência de relacionamento sexual entre irmãos, as “famílias 

organizadas em grupo não se sabia ao certo quem era o pai, havia certeza apenas 

quem eram a mãe. Os filhos de irmãs eram tratados como irmãos entre si e filhos de 
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todas elas” (SENGIK, 2014, p.09). Já, no terceiro tipo, o casamento deixa de ser em 

grupo, o homem passa a ter um par fixo, com direito à poligamia e “a mulher era 

cobrada rigorosa fidelidade sendo o adultério radicalmente castigado” (SENGIK, 2014, 

p.09). Existia o vínculo conjugal, mas poderia ser dissolvido com facilidade por 

qualquer das partes e, em ocorrendo, os filhos ficariam com a mãe. No quarto tipo, a 

dissolução do vínculo conjugal não poderia ser feita pela mulher, os casos de adultério 

feminino, ainda, eram castigados com severidade, enquanto o adultério masculino era 

permitido. A mulher era vista como mãe dos herdeiros legítimos do marido e 

responsável pela casa, vigiando as escravas, de modo que a monogamia era apenas 

para ela. 

Engels (1984) afirma, que Morgan indica que após este estado de 

promiscuidade primitiva, formaram-se as famílias consanguíneas. Contudo, antes de 

prosseguir, faz-se necessária a ressalva feita por Leite (1991), de que a evolução das 

formas mais primitivas para a monogamia não aconteceu de forma inflexível, “de modo 

que o desaparecimento de um tipo familiar provocasse o surgimento inevitável de um 

novo tipo, diverso, dando lugar a uma estrutura necessariamente superior” (LEITE, 

1991, p.23). A passagem entre as formas familiares não apresenta semelhanças, é 

nebulosa a sua transformação em nova forma.  

 

2.3.1 A Família Consanguínea 

 

Nas palavras de Leite (1991) a formação de tal família se deve a “inferioridade 

mental e moral do homem selvagem, dominado pelos apetites animais de mera 

subsistência e reprodução” (LEITE, 1991, p.23), havendo o relacionamento sexual 

entre irmãos e irmãs de um mesmo grupo.  

Nela, os grupos conjugais classificam-se por gerações: todos os avôs 
e avós, nos limites da família, são maridos e mulheres entre si; o 
mesmo sucede com seus filhos, que dizer, com os pais e mães; os 
filhos destes, por sua vez, constituem o terceiro círculo de cônjuges 
comuns; e seus filhos, isto é, os bisnetos dos primeiros, o quarto 
círculo. Nessa forma de família, os ascendentes e descendentes, os 
pais e filhos, são os únicos que, reciprocamente, estão excluídos dos 
direitos e deveres (poderíamos dizer) do matrimônio. Irmãos e irmãs, 
primos e primas, em primeiro, segundo e restantes graus, são todos, 
entre si, irmãos e irmãs, e por isso mesmo maridos e mulheres uns 
dos outros. (ENGELS, 1984, p.37-38). 

Leite (1991) cita Morgan para explicar como se constituía a família 

consanguínea, aduzindo que os vínculos de sangue reconhecidos são os 
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elementares, sem diferenciação quanto ao sexo e em número de cinco. De maneira 

que, todos os consanguíneos eram classificados em cinco categorias.  

Assim, eu, os meus irmãos e irmã e os meus primos em primeiro grau, 
segundo, terceiro grau e ainda mais afastados, homens ou mulheres, 
constituímos o primeiro grau ou a primeira categoria. Todos eles, sem 
distinção, são meus irmãos e irmãs (...). O meu pai e a minha mãe, 
com seu irmãos, irmãs e primos em primeiro, segundo, terceiro grau e 
mais afastados constituem a segunda categoria. Todos eles, sem 
distinção, são meus pais. O meu avô e minha avó, do lado paterno e 
do lado materno, como seus irmãos, irmãs e todos os primos, 
constituem a terceira categoria. Todos eles, sem distinção são meus 
avós. (MORGAN, 2014, p.141). 
 

 
Quadro 2 - Representação gráfica da família consanguínea  
Fonte: Leite (1991, p. 24) 
 

A forma como é retratada a relação de parentes na família consanguínea 

contraria as relações de parentesco da modernidade, “em que a organização familiar 

resulta dos laços de sangue, determinados pela descendência (decorrente de um 

tronco comum) e dos laços de afinidade (determinados pelo casamento)”, (LEITE, 

1991, p.24), pois nela existem apenas dois grupos diferentes de pessoas: um 

composto pelo pai e outro pela mãe, e os filhos estão rigorosamente ligados a ambos, 

o que dificulta a  distinção entre o parentesco de sangue e por afinidade. De maneira 

que, a linha colateral, formada pelos tios, primos, etc., é algo que tem sua origem no 

sistema atual de parentesco, uma vez que, no modelo consanguíneo de outrora, 

apenas havia “uma linha horizontal infinita, de modo que, os filhos dos irmãos são, 
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eles próprios, irmãos e irmãs entre si e, assim por diante, indefinidamente” (LEITE, 

1991, p.25). 

Leite (1991) analisa a família consanguínea e deduz que ela é imediatamente 

posterior a fase caracterizada pela promiscuidade.  Que seria, nas palavras dele, “um 

estado em que as relações sociais entre adultos não se encontram submetidas a 

nenhuma regra, a nenhuma limitação do número de parceiros, nem para um sexo, 

nem para outro” (LEITE, 1991, p.25). Período este, em que a poligamia (união conjugal 

de um homem com várias mulheres) e a poliandria (união conjugal de uma mulher 

com múltiplos homens) estavam em vigor, característica peculiar das hordas. 

De acordo com Engels (1984), este tipo de família desapareceu, e não há 

indícios, “mesmo entre os povos mais atrasados de que fala a história apresentam 

qualquer exemplo seguro dela” (ENGELS, 1984, p.39). Porém, o que faz com que 

permite reconhecer existência é o sistema de parentesco havaiano, que vigorava a 

época em toda a Polinésia e que expressava “graus de parentesco consangüíneo que 

só puderam surgir com essa forma de família” (ENGELS, 1984, p.39). 

 

2.3.2 A Família Punaluana 

 

A família punaluana, caracterizada pelo casamento por grupos, própria do 

estado selvagem, segundo Engels (1984) e Leite (1991), sucedeu a família 

consanguínea, sendo uma evolução da organização familiar a partir do progressivo 

abandono das relações sexuais recíprocas entre país e filhos e, bem como, a exclusão 

dos irmãos em tais práticas. “Esse progresso foi infinitamente mais importante que o 

primeiro e, também mais difícil, dada a igualdade nas idades dos participantes” 

(ENGELS, 1984, p.39). Segundo o autor, isso deve ter acontecido de forma 

progressiva, iniciando pela exclusão dos irmãos uterinos (irmãos gerados no útero da 

mesma genitora), passando por uma fase em que de forma gradativa se proibiam tais 

relações em casos isolados, “e acabando pela proibição do matrimônio até entre 

irmãos colaterais (quer dizer, segundo nossos atuais nomes de parentesco, entre 

primos carnais, primos em segundo e terceiro grau) ” (ENGELS, 1984, p.39). 

Contudo, tanto Engels (1984) como Leite (1991) afirmam que as razões dessas 

mudanças na organização do grupo familiar são desconhecidas. Leite (1991) aduz 

que existem algumas hipóteses para isto: (a) a primeira hipótese é de ordem biológica, 
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foi levantada por Oscar Perchel, que fez suas observações a partir do reino vegetal, 

deduzindo que seria pouco provável “admitir que os filhos de uma mesma mãe tenham 

tido relações sexuais durante um período prolongado e que assim se tenham 

multiplicado” (PERCHEL, 1876 apud LEITE, 1991, p.29); (b) a segunda hipótese é de 

ordem evolucionista, foi levantada por Morgan que deduziu que a passagem da família 

consanguínea à família punaluana como “o resultado de um processo natural: uma 

evolução de uma condição social inferior para uma condição social superior pela 

observação e pela experiência” (MORGAN,2014,p.187), algo como se a família 

tivesse passado por uma seleção natural que detectou que tal comportamento era 

prejudicial para a sobrevivência da espécie.  

No mesmo sentido, Engels (1984) leciona que as tribos que aboliram o 

casamento entre irmãos, provavelmente, experimentaram um progresso mais rápido 

do que aquelas em que tal casamento continuou a ser permitido. Tal progresso é 

percebido por meio da “instituição da gens, nascida diretamente dele e que 

ultrapassou de muito seus fins iniciais. A gens formou a base da ordem social da 

maioria, [...], dos povos bárbaros do mundo” (ENGELS, 1984, p.40), origem, inclusive, 

das civilizações grega e romana. 

Deduz o autor que a “impropriedade da união sexual entre filhos da mesma 

mãe” (ENGELS, 1984, p.40), deve ter provocado a divisão das comunidades 

domésticas, formando novos grupos de familiares. De modo que, um grupo de irmãs 

originava um novo grupo e os seus irmãos “carnais” davam origem a outro. Desfez-se 

a família consanguínea dando origem a uma nova forma, denominada, segundo ele, 

por Morgan de punaluana. 

De acordo com o costume havaiano, certo número de irmãs carnais 
ou mais afastadas (isto é, primas em primeiro, segundo e outros graus) 
eram mulheres comuns de seus maridos comuns, dos quais ficavam 
excluídos, entretanto seus próprios irmãos. Esses maridos, por sua 
parte, não se chamavam entre si irmãos, pois já não tinham 
necessidade de sê-lo, mas “punalua”, quer dizer, companheiro íntimo, 
com quem diz “associé”. De igual modo, uma série de irmãos uterinos 
ou mais afastados tinham em casamento comum certo número de 
mulheres, com exclusão de suas próprias irmãs, e essas mulheres 
chamavam-se entre si “punalua”. (ENGELS, 1984, p. 40). 

O sistema punaluano, de acordo com Leite (1991), foi observado nas tribos 

havaianas de Honolulu, e tem origem no casamento por grupos de dois ou mais irmãos 

ou de duas ou mais irmãs, em que todos os homens e mulheres são reciprocamente 

maridos e mulheres uns dos outros. Cuja essência da família punaluana repousa 
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sobre a noção de casamento grupal, ou família por grupos” (LEITE, 1991, p.30), no 

seio de um círculo familiar do qual se excluíam os irmãos carnais e os irmãos mais 

afastados do marido e da mulher. 

 

Quadro 3 – Representação gráfica da família punaluana 
Fonte: Leite (1991, p.30). 
 

De acordo com Leite (1991) teria sido com esse formato familiar que surgiu as 

noções de matriarcado, de ascendência feminina, inclusive, aduz que Baschofen 

provou a existência de “autoridade materna e de governo feminino (matriarcado) entre 

os lícios, cretenses, atenienses, egípcios, os habitantes de Orcómeno, de Locros, de 

Lesbos e entre as nações da Ásia Ocidental” (LEITE, 1991, p.31). Concluindo, que 

teria sido uma época da civilização em que a mulher desfrutou, como em nenhuma 

outra, de grande poder e influência na comunidade. 

Prevalecendo em número, sua linhagem predominava nas gens; 
dispunha de autoridade doméstica; possuía terras em comum; [...]. 
Transmitindo o segredo de seus conhecimentos de uma geração a 
outra, sem considerar a certeza da maternidade, esses elementos, 
intrinsicamente, colorem a tônica da dominação feminina no período. 
(LEITE, 1991, p.32). 

Ademais, o autor leciona que em tal período encontrou vestígios de paternidade 

duvidosa que é a origem de um princípio “extremamente caro aos romanos, séculos 
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mais tarde, segundo o qual ‘’mater semper certa1’’. Quão distante ainda, nos 

encontrávamos do princípio ‘‘ pater is est quem justas nuptiae demonstrat2’’ (LEITE, 

1991, p.31). Isto, porque como a família punaluana é baseada no casamento grupal, 

não é possível se ter certeza de quem é o genitor de uma criança, contudo, há certeza 

de quem é a genitora e se estabelece a linhagem materna. “A filiação tinha que se 

estabelecer forçosamente por linhagem feminina, pois não era possível determinar, 

com segurança, a paternidade dos filhos” (LEITE, 1991, p.31). 

A família punaluana propiciava, por um lado, a explicação completa do 
sistema de parentesco vigente entre os índios americanos e que tinha 
siso o ponto de partida de todas as investigações de Morgan, por outro 
lado, era a base para a dedução da gens do direito materno; [...]. 
Compreende-se, pois, que Morgan a concebesse como estágio de 
desenvolvimento imediatamente anterior ao matrimônio sindiásmico e 
lhe atribuísse uma difusão geral nos tempos primitivos. (ENGELS, 
1984, p.44). 

No mesmo sentido, Engels (1984) aduz que em “todas as formas de família por 

grupos” (ENGELS, 1984, p.43) não há como se ter certeza de quem é o pai de uma 

criança, mas a mãe é possível saber quem é ela, estabelecendo-se, assim, a 

descendência materna, bem como se reconhece a linhagem feminina. “Ainda que ele 

chame filhos seus a todos os da família comum e tenha deveres maternais para com 

eles, nem por isso deixa de distinguir seus próprios filhos entre os demais” (ENGELS, 

1984, p.43).  

 

2.3.3 A Família Sindiásmica 

 

A família sindiásmica, “característica da barbárie (como o casamento por 

grupos é próprio do estado selvagem) representa um momento de capital importância 

na história da evolução familiar” (LEITE, 1991, p.33). Teve seu embrião, segundo 

Engels (1984) e Leite (1991), nos casamentos por grupos, “já se formavam uniões por 

pares de duração mais ou menos longa; o homem tinha uma mulher principal (ainda 

não se pode dizer que fosse uma favorita) entre suas numerosas esposas, e era para 

ela o esposo principal entre todos os outros” (ENGELS, 1984, p.48). 

As uniões por pares foram substituídas pela união de um casal, “já é possível 

falar-se em união de um casal, mas essa união tem caráter polígamo, permitindo ao 

homem uma infidelidade ocasional [...]. Das mulheres exige-se a mais rigorosa 

                                                 
1  “ A mãe é sempre certa. ” 
2 “ É pais quem demonstra justas núpcias. ” 
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fidelidade” (LEITE, 1991, p.33). Porém, o vínculo conjugal se dissolve com facilidade 

por ambas as partes, e em havendo dissolução os filhos pertencem à genitora. 

A família punaluana garantiu o predomínio da mulher na casa, o 
reconhecimento exclusivo de uma mãe própria, pela impossibilidade 
de se conhecer a paternidade (sempre incerta), contrariando qualquer 
teoria segundo a qual, na origem da sociedade, a mulher teria sido 
escrava do homem. Os exemplos das atuais civilizações selvagens, e 
a análise das provas deixadas, nos conduzem a uma só convicção: 
nunca a mulher foi tão livre e tão considerada como durante a barbárie. 
(LEITE, 1991, p.34). 

Com a família sindiásmica, segundo Engels (1984), surgiu a necessidade de 

um lar particular em contraposição ao lar comunista de outrora, esse lar em 

comunidade exprimia o domínio da mulher sobre a casa, bem como o seu 

“reconhecimento exclusivo de uma mãe própria, na impossibilidade de conhecer com 

certeza o verdadeiro pai; significa alto apreço pelas mulheres, isto é, pelas mães ” 

(ENGELS, 1984, p.50), contrariando o juízo absurdo, a nós transmitido pela filosofia 

característica do século XVIII, de que a mulher teria sido escrava do homem.  

A respeito de suas famílias, na época em que ainda viviam nas antigas 
casas-grandes (domicílios comunistas de muitas famílias) [...] 
predominava sempre lá um clã (uma gens) e as mulheres arranjavam 
maridos em outros clãs (gens) […]. Habitualmente as mulheres 
mandavam na casa; as provisões eram comuns, mas – aí do pobre 
marido ou amante que fosse preguiçoso ou desajeitado demais para 
trazer sua parte ao fundo de provisões da comunidade! [...]. As 
mulheres constituíam a grande força dentro dos clãs (gens) e, mesmo, 
em todos os lugares. Elas não vacilavam, quando a ocasião exigia, em 
destituir um chefe e rebaixá-lo à condição de mero guerreiro. 
(ENGELS, 1984, p.51). 

 Conforme as tribos foram evoluindo, adotaram o regime das gens, inicialmente 

com o impedimento do matrimônio entre parentes consanguíneos e depois com a 

proibição do casamento com todos os parentes reconhecidos pelo seu sistema, assim, 

“tornaram-se cada vez mais impossíveis as uniões por grupos, que foram substituídas 

pela família sindiásmica” (ENGELS, 1984, p.49).  

A exclusão dos parentes consanguíneos do laço conjugal produz uma espécie 

de seleção natural contínua, que desempenhou um papel decisivo estrangulando tais 

relações a ponto, provável, de não mais existirem. Engels (1984), citando Morgan, 

aduz que “o matrimônio entre gens não consangüíneas engendra uma raça mais forte, 

tanto física como mentalmente” (ENGELS, 1984, p.49), que domina as tribos mais 

atrasadas ou lhes influência, de modo que passem a seguir o seu exemplo.  

Essas alterações impedem “toda a relação matrimonial entre os descendentes 

em linha feminina dos antepassados gentílicos” (MORGAN, 2014, p.200), havendo a 
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redução da comunidade conjugal que abrangia a tribo inteira impede a existência de 

matrimônios em grupos, dando origem a relacionamentos monogâmicos não tem 

relação com a atual concepção de amor sexual. 

 A exclusão progressiva, primeiro dos parentes próximos, depois dos 
parentes distantes e, por fim, até das pessoas vinculadas apenas por 
aliança, torna impossível na prática qualquer matrimônio por grupos; 
como último capítulo, não fica senão o casal, unido por vínculos ainda 
frágeis – essa molécula com cuja dissociação acaba o matrimônio em 
geral. Isso prova quão pouco tem a ver a origem da monogamia com 
o amor sexual individual na atual concepção da palavra. (ENGELS, 
1984, p.49). 

Esse formato de relacionamento levará, de certo modo, a escassez de mulher, 

fazendo com que o homem tivesse de procura-las, dando origem, por sua vez, ao 

matrimônio por rapto, a compra de mulheres e ao casamento arranjado entre as tribos. 

No matrimônio arranjado não havia a prévia consulta dos nubentes, acerca do ato, 

mas sim as suas mães se encarregavam de resolver tudo, por assim dizer, ficavam 

comprometidos duas pessoas que, muitas vezes, não se conheciam e descobriam 

que iam se casar pouco antes do ato. 

Antes do casamento, o noivo dá presentes aos parentes gentílicos da 
noiva (quer dizer: aos parentes desta por parte de mãe, excluídos os 
parentes por parte de pai) e esses presentes são considerados como 
o preço pelo qual o homem compra a jovem núbil que lhe concedem. 
O matrimônio é dissolúvel à vontade de cada um dos cônjuges. Em 
numerosas tribos, contudo, [...] formou-se uma opinião pública hostil a 
essas separações; em caso se disputas entre os cônjuges, 
intervinham os parentes gentílicos de cada parte e só se esta 
mediação não surtisse efeito é que se levava a cabo o rompimento, 
permanecendo o filho com a mulher e ficando cada uma das partes 
livre para casar novamente. (ENGELS, 1984, p.50). 

Verifica-se, segundo Leite (1991), que o casamento passa a ser exogâmico ao 

invés de endogâmico, o que significa que os matrimônios passam a ser contraídos 

fora do grupo em que, geralmente antes eram feitos no passado, instituindo um 

casamento com um grupo diverso do da família biológica do nubente.  Essa mudança 

continua sendo uma incógnita para os estudiosos sobre o assunto, sendo mais um 

dos aspectos nebulosos da família primitiva. De acordo com o autor, tudo o que se 

tem a esse respeito são suposições, que não receberam tratamento científico 

adequado. 

Segundo o autor, Lévy-Strauss enfrentou com cientificidade a questão do 

matrimônio exogâmico, que vinculou a origem de tal forma de casamento ao sistema 

de trocas em todas as suas configurações. 
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Strauss vincula a origem das regras do casamento ao sistema de 
trocas. Em qualquer de suas formas “diretas ou indiretas, imediatas ou 
diferidas, explícitas ou implícitas, globais ou especiais, fechadas ou 
abertas, concretas ou simbólicas, é a troca – e sempre a troca – que 
se revela como a base fundamental e comum de todas as modalidades 
do instituto matrimonial” (LEITE, 1991, p.36). 

Para Strauss (1980) a finalidade da exogamia era garantir a circulação das 

mulheres, de modo a fornecer “o único meio para manter o grupo como grupo, para 

evitar infinitos fracionamentos e cisões que traria consigo a prática dos casamentos 

consanguíneos [...] que não tardariam em levar o grupo social a explodir” (LÉVY-

STRAUSS, 1980, p.520), em uma abundância de famílias que originariam muitos 

grupos nômades antagônicos. O autor explica que a exogamia de ter surgido de forma 

natural, em substituição a influência consanguínea, de modo a estabelecer laços de 

afinidade com famílias diferentes assegurando “o domínio social sobre o biológico, do 

eventual sobre o natural” (LEITE, 1991, p. 36). 

Na família sindiásmica já o grupo havia ficado reduzido à sua última 
unidade, à sua molécula biatômica: um homem e uma mulher. A 
seleção natural realizara sua obra, reduzindo cada vez mais a 
comunidade dos matrimônios; nada havia a fazer nesse sentido. 
Portanto, se não tivesse entrado em jogo novas forças 
impulsionadoras de ordem social, não teria havido qualquer razão para 
que da família sindiásmica surgisse outra forma de família. Mas Tais 
forças impulsionadoras entraram em jogo. (ENGELS, 1984, p.56). 

Pode-se dizer que as forças impulsionadoras, mencionadas pelo autor 

advieram a partir do acúmulo de riquezas pelo homem, pois a domesticação de 

animais gerou fonte de riqueza, ante então desconhecida. “Até a fase inferior da 

barbárie, a riqueza dourada limitava-se pouco mais ou menos à habitação, às vestes, 

aos adornos primitivos e aos utensílios necessários para a obtenção e preparação dos 

alimentos” (ENGELS, 1984, p.57). Tais riquezas geraram a necessidade de vigilância 

e de cuidados para que se reproduzissem, com o intuito de fornecer alimentos como 

carne e leite.  

As novas riquezas pertencem em primeiro momento a gens, e posteriormente 

com o surgimento a propriedade privada dos rebanhos e os bens passam, 

possivelmente, a pertencer ao patriarca/ o chefe da comunidade familiar. Como 

menciona Engels (1984), sabe se “o autor do primeiro livro de Moisés considerava o 

patriarca Abraão proprietário de seus rebanhos por direito próprio, por ser chefe de 

uma comunidade familiar ou em virtude de seu caráter hereditário de uma gens” 

(ENGELS, 1984, p.57). Descreve ele, ainda que fossem encontrados rebanhos cuja 
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propriedade particular recai sobre os chefes de família, assim como a propriedade de 

utensílios de metal e de escravos. 

Com a invenção da escravidão, as riquezas em propriedade particular da 

família cresceram e “aumentadas depois rapidamente, assentaram um rude golpe na 

sociedade alicerçada no matrimônio sindiásmico e na gens baseada no matriarcado. 

O matrimônio sindiásmico havia introduzido na família [...] o verdadeiro pai” (ENGELS, 

1984, p. 58). Um pai diferente dos moldes atuais, mas proprietário da colheita, do 

gado, dos escravos.  

Ocorre a derrocada final do matriarcado, com o aumento da riqueza e a 

ascendência da figura do homem na família maior que a da mulher, naquele momento, 

“faziam com que nascesse nele a ideia de valer-se desta vantagem para modificar em 

proveito de seus filhos, a ordem da herança estabelecida” (ENGELS, 1984, P.58). 

Ocorre, então, uma drástica mudança no seio da humanidade; passamos a falar em 

linhagem masculina, “foram abolidos a filiação feminina e o direito hereditário materno, 

sendo substituídos pela filiação masculina e o direito hereditário paterno” (ENGELS, 

1984, p.60).  

De acordo com o autor, houve a verdadeira ruína do sexo feminino. “O homem 

apoderou-se também da direção da casa; a mulher viu-se degradada, convertida em 

servidora, em escrava da luxúria do homem, em simples instrumento de reprodução” 

(ENGELS, 1984, p.61). 

A mulher perdia a posição de companheira e, pela primeira vez na 
história da humanidade, passava a ser um objeto à disposição dos 
homens. Daqui em diante, nunca mais o vínculo que une marido e 
mulher virá desprovido do estigma do interesse. Os usos e costumes, 
primeiramente, e a lei, posteriormente, só organizarão os limites, 
direitos e obrigações desses interesses. O “contrato” de casamento 
legitimará, na medida do possível, a convergência dos interesses 
comuns e os limites dos interesses individuais. (LEITE, 1991, p.37). 

A família sindiásmica ao unir um casal, sem parentesco, provoca mudanças na 

história da família “e esboça, com traços vigorosos, o surgimento do sistema mais 

duradouro e estável conhecido pelo homem: a família patriarcal” (LEITE, 1991, p.37). 

Que possuía como característica a união de um homem e de uma mulher, cuja, a sua 

escolha ou captura não tinha relação com questões de natureza sentimental, 

arranjada pelas mães destes e negociada de acordo com os interesses da gens, 

entretanto homem e mulher poderiam “repudiar-se mutuamente e casar-se 

novamente” (LEITE, 1991, p.38).  
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A forma embrionária de família patriarcal era, na verdade, a “organização de 

certo número de indivíduos, livre e não livres, numa família submetida ao poder 

paterno de seu chefe. [...] e o objetivo da organização inteira é o de cuidar do gado 

numa determinada área” (ENGELS, 1984, p.61). Tinha como traço marcante, a 

anexação de escravos ao grupo familiar e o domínio do masculino ou paterno sobre 

todos os membros, seu exemplo mais marcante é o da família romana.  Inclusive a 

procedência da palavra família vem do termo latino famulus, quer dizer escravo 

doméstico e família é o conjunto dos escravos pertencentes a um mesmo homem. 

Nos tempos de Gaio, a família “id est patrimonium” (isto é, herança) era transmitida 

por testamento” (ENGELS, 1984, p.61). 

De acordo com Engels (1984) o termo família era utilizado entre os romanos 

para significar uma nova constituição social, em que o chefe detinha sob seu poder 

mulher, filhos, escravos com direito de vida e morte sobre eles. 

O termo “família” é, pela primeira vez formulado e citado nos 
documentos escritos. Originando de famulus, que significava escravo, 
o termo, provavelmente originário da palavra osca famel (servus) que 
quer dizer escravo, termo família não se referia ao casal ou aos seus 
filhos, mas ao conjunto de escravos e de servos que trabalhavam para 
a subsistência e se achavam sob a autoridade do pater familias. Na 
origem da palavra, divisa-se um idéia de subordinação que vai 
acompanhar, através dos séculos, a noção de família. (LEITE, 1991, 
p.40). 

Tal forma de família é a ponte da família sindiásmica para a família 

monogâmica, nela é possível determinar a paternidade da prole, mas para isso é 

necessário que o homem assegure a fidelidade da mulher, “sem reservas, ao poder 

do homem: quando este a mata, não faz mais do que exercer o seu direito” (ENGELS, 

194, p.62).  

 

2.3.4 A Família Monogâmica  

 

A família monogâmica tem sua origem na família sindiásmica, período de 

transição entre a fase média e a superior da barbárie, considerada como um indício 

do nascimento da civilização, mas dela se diferencia em razão da solidez dos laços 

conjugais que passam a ser construídos, “só o homem pode rompê-los e repudiar sua 

mulher” (ENGELS, 1984, p.66). Possui como características principais: “predomínio 

do homem, subordinação da mulher, hierarquia masculina indiscutível resguardada 
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pela total fidelidade feminina e direito hereditário estabelecido pela patrilinearidade” 

(LEITE, 1991, p.41).  

Tais características eram mantidas com severidade, porque a monogamia 

baseia-se no poder do homem em que a “sua finalidade expressa é a de procriar filhos 

cuja paternidade seja indiscutível; e exige-se essa paternidade indiscutível porque os 

filhos, na qualidade de herdeiros diretos, entrarão, um dia, na posse dos bens de seu 

pai” (ENGELS,1984, p.66).  De modo que da mulher exige-se que “guarde fidelidade 

conjugal rigorosa” (ENGELS, 1984, p.67), sendo, contudo, lícito ao homem ser infiel 

para com sua esposa, então a monogamia é somente para a mulher e não para o 

homem. 

A monogamia não aparece na história, portanto, absolutamente, como 
uma reconciliação entre o homem e a mulher e, menos ainda, como 
forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a 
forma de escravização de um sexo pelo outro, com proclamação de 
um conflito entre sexos, ignorado, até então, na pré-história. [...] o 
primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide 
com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na 
monogamia; e a primeira opressão de classes, com a opressão do 
sexo feminino pelo masculino. (ENGELS, 1984, p.70-71). 

A família monogâmica extingue, de modo quase total, os direitos civis das 

mulheres, que se tornam relativamente incapazes. Exemplos disso são as civilizações 

grega e romana, nas quais a mulher devia fidelidade absoluta ao marido, tinha 

obrigação de dar filhos legítimos ao marido e perdia seus direitos a herança paterna. 

  Na Grécia se pode verificar como isso se dava, através desta frase, cuja a 

autoria se atribui a Demóstenes: “as cortesãs, nós as temos para o prazer; as 

concubinas, para os cuidados de todo dia; as esposas, para ter uma descendência 

legítima e uma fiel guardiã do lar” (FOUCAULT, 1985, p.130). No direito grego, o 

adultério só se constituía, quando a mulher mantinha relações sexuais com um 

homem que não seja seu marido e o matrimônio retirava da mulher casada seus 

direitos à herança sem que posteriormente receba recursos equivalentes. “Ao longo 

da história grega, os homens deram provas de um egocentrismo e de um egoísmo 

calculado tendente a diminuir a posição da mulher, a um grau tal que não se encontra 

nunca entre os povos selvagens” (MORGAN, 2014, p.217). 

Em Roma, a mulher casada parecia ter mais liberdade do que na Grécia, já que 

podia circular pelas ruas, ir a teatros e banquetes, criando uma falsa imagem de 

liberdade, pois sua vida civil era similar àquela experimentada pelas mulheres gregas. 

“O pai era o primeiro tutor da mulher e, na falta deste, os agnatos paternos preenchiam 
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a função. Quando se casava, a mulher passava da “mão” paterna para a “mão” do 

marido, sempre subordinada à autoridade masculina” (LEITE, 1991, p.46). 

 

2.4 CRÍTICA A TESE EVOLUCIONISTA DA FAMÍLIA. 

 

Lewis Henry Morgan, segundo ALMEIDA (2010), é agrupado entre os 

antropólogos da corrente evolucionista junto a nomes como McLennan, Lubbock e 

Tylor. “O evolucionismo de Morgan, ou o que ele chamou de ‘explicação conjetural’ 

da diversidade de terminologias de parentesco por meio de uma sequência 

progressiva de formas de família” (ALMEIDA, 2010, p.309), é um complemento da 

obra Systems of Consanguinity and Affinity in the Human Family (1871), em português 

“Sistemas de Consanguinidade e de Afinidade na Família Humana”, é o argumento 

central da obra Ancient Society (1877), em português A Sociedade Antiga.  

Ilustra o autor, que Morgan a partir do ano de 1842, iniciou seus estudos sobre 

o povo indígena dos Iroqueses, que habitavam assim como outras tribos o atual 

estado americano de New York e no ano de 1851 publicou o livro Liga dos Iroqueses, 

“até hoje reputado com uma importante monografia sobre a organização política 

indígena” (ALMEIDA, 2010, pp. 309-310).  Após a publicação da obra, Morgan voltou 

seus estudos para a pesquisa etnográfica, “da qual resultou uma publicação sobre as 

“leis de descendência dos Iroqueses” (1857), em que manifestava o interesse pelas 

relações entre as estranhas regras iroquesas [...] e dos demais índios norte-

americanos”. Tal publicação deu origem à obra Sistemas de Consanguinidade e de 

Afinidade na Família Humana, que foi terminada em 1865 e conferiu a ele o título de 

instituidor do objeto de estudo sistema de parentesco na história da Antropologia.  

A obra terminada em 1865 seria suficiente para assegurar a Morgan 
um lugar permanente na história da Antropologia como criador do 
objeto “sistema de parentesco”, dos métodos da disciplina que o 
estuda, e das hipóteses principais que ainda hoje alimentam a 
disciplina. [...]. Contudo, com essa obra, Morgan não seria incluído 
entre os antropólogos “evolucionistas”, porque sua teoria do progresso 
das formas de família humana da “promiscuidade” à “civilização” foi 
acrescentada por ele em uma segunda versão da obra, enviada ao 
editor em 1865. (ALMEIDA, 2010, p. 310) 

Almeida (2010) relata que a segunda versão de Sistemas de Consanguinidade 

e de Afinidade na Família Humana foi publicada no ano de 1871, como o volume 17 

de uma coletânea intitulada Contributions to Knowledge do Instituto Smithsoniano, um 

volume após a obra “A Origem da Civilização” (de John Lubbock) e um antes da obra 
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“Cultura Primitiva” (de Edward B. Tylor). Segundo o autor, a modificação feita por 

Morgan na segunda versão da obra é atribuída a sugestões de McIlvain “sob o impacto 

da substituição cronológica bíblica, que dava seis milênios para a história humana, 

pela nova cronologia geológica e paleontológica que adicionava a ela no mínimo 

centenas de milênios” (ALMEIDA, 2010, p.311), é nesse espaço que a solução 

conjectural é oferecida a comunidade acadêmica uma sequência regular das formas 

de família que elucidam a diversidade dos sistemas terminológicos. 

 O autor aduz que sob a influência de Morgan é que se deram os debates na 

Antropologia que foram ilustrados por John McLennan (escreveu sobre o parentesco 

classificatório) e Edward B. Tylor (escreveu sobre a conexão entre o casamento de 

primos e o parentesco classificatório), sendo em razão dessa convergência de obras 

é que ele foi incluído dentre os evolucionistas, junto de Lubbock e McLennan.  

Ademais, as obras desses autores se situam no mesmo período compreendido entre 

a publicação das obras de Darwin – “A Origem das Espécies” (1859) e “A 

Descendência do Homem” (1871) –, embora Morgan tenha descrito a história da 

humanidade na longa duração, por meio do progresso das invenções humanas há um 

consenso entre os historiadores, que não fica claro se ele teria sido adepto do 

evolucionismo darwiniano. 

De modo que nas palavras de Almeida “devemos falar de um evolucionismo 

social em Morgan – que usou sempre a noção de progresso, e não de evolução –, 

trata-se de uma versão peculiar de evolucionismo social” (ALMEIDA, 2010, p.319). 

O escritor John Gilissen, que compilou estudos de Auguste Comte, Charles 

Darwin, L.H. Morgan, F. Engels e outros escreve inspirado neles que se construiu um 

sistema para explicar as origens do direito, através de uma linha do tempo que passa 

pelas uniões de grupos, o matriarcado, o patriarcado, os clãs, a tribo. Tendo como 

ponto de partida o “nada social”, uma época em que o homem nunca havia 

experimentado viver em sociedade, ou seja, não existiam noções de clã e de família.  

Segundo ele, o primeiro estágio seria o da evolução social, marcado pela 

formação de laços entre grupos dos dois sexos. O segundo estágio seria o do 

matriarcado, marcado pelo período em que a mãe exerce certo poder sobre os seus 

filhos. Os únicos laços jurídicos existentes são aqueles que unem a mãe aos seus 

filhos e os que unem os irmãos aos seus irmãos uterinos. O terceiro estágio seria o 
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do clã, formado por grupos de famílias que tinham um antepassado em comum e o 

cultuavam.  

Para o autor chegar-se-ia ao patriarcado com o surgimento de um laço jurídico 

entre pai, mãe e filho. Havendo o reconhecimento do homem de que a criança que 

determinada mulher está gestando, fruto de sua união com ela, é seu filho. Instituindo-

se o casamento a partir do poder marital e paternal, resultando na origem da 

autoridade do marido sobre a mulher e da repulsa da mulher pelo marido como a 

primeira forma de divórcio. 

Embora ele tenha desenvolvido acerca do acima escrito, o faz para tecer uma 

crítica a essa tese evolucionista. Aduz que tal esquema é simples por demasiado para 

ser verdade; que a etnologia jurídica não fornece dados que permitem a confirmação 

da tese, pois não se encontraram sociedades primitivas nas quais diversos estágios 

tenham existido; não sendo certo que o patriarcado tenha sucedido ao matriarcado, 

uma vez que a existência do matriarcado foi colocada em dúvida e a existência de 

tribos é refutada, já que falasse, apenas, em clãs e etnias.  

Este esquema é demasiadamente simples e demasiadamente lógico 
para ser verdadeiro. Os dados fornecidos pela etnologia jurídica não 
permitem confirmar a tese evolucionista; não se pode encontrar 
sociedades primitivas nas quais os diversos estádios tivessem 
existido. Além disso, não é de modo algum certo que o patriarcado 
tenha sucedido ao matriarcado; a própria existência de um regime 
matriarcal foi posta em dúvida. A existência de tribos é contestada; já 
não se fala em clãs e etnias. (GILISSEN, 1995, p.38). 

“Renunciando a formular hipóteses sobre as formas mais arcaicas da vida em 

comunidade” (GILISSEN, 1995, p.39), o autor aduz que a etnologia jurídica se volta 

ao estudo dos tipos de estrutura familiar e social dos quais seja possível à 

reconstrução, principalmente das estruturas matrilineares e patrilineares.  

 Quanto às sociedades matrilineares, Gilissen (1995) relata que nelas a família 

centrava-se na linhagem da matriarca, de modo que fazem parte da delas a genitora 

e sua prole, a prole de suas filhas e a prole de suas netas. Nessas sociedades os 

homens pertencem à família de sua genitora e, não na de sua esposa não exercendo 

nela qualquer tipo de autoridade.  

Pelo contrário, é na família de sua mãe que um deles exercerá a 
autoridade de chefe; será muitas vezes o irmão da mãe, portanto o tio 
dos filhos da mãe. É muito raro que a mãe, ela própria, exerça 
qualquer autoridade, há poucos exemplos de matriarcado. 
A família matrilinear é muitas vezes, mas não necessariamente, 
matrilocal, a mãe é aí o centro do lar, ela vive “em casa dela” com os 
filhos e é para aí que vem habitar o marido; do mesmo modo, os 
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maridos das filhas vêm habitar em casa dela, enquanto que os filhos 
casados vão habitar em casa de sua mulher ou em casa da mãe dela. 
(GILISSEN, 1995, p.39) 

 Com relação às sociedades patrilineares, Gilissen (1995) relata que nelas as 

famílias serão centradas na descendência paterna de modo que fazem parte dela o 

genitor e seus filhos, os filhos de seus filhos, os filhos de seus netos, etc. As mulheres 

(filhas e netas do patriarca) também fazem parte da família pelo período que forem 

solteiras, pois a partir do casamento elas irão pertencer à família de seus maridos. E, 

ao contrário da sociedade matrilinear na sociedade patrilinear ela é acompanhada do 

patrilocalismo, “a habitação do pai é o centro de vida familiar, a sua mulher ou as suas 

mulheres (há muitas vezes poligamia), vivem em casa dele, do mesmo modo que as 

mulheres de seus filhos ou mesmo netos” (GILISSEN, 1995, p. 40). 

Relata o autor que existiu um número interminável de sociedades patrilineares, 

matrilineares, daquelas combinaram os dois sistemas ou que os tiveram em 

alternância, como por exemplo, os sistemas patrilineares e patrilocais dos gregos e 

romanos que irá influenciar os sistemas jurídicos da Europa Ocidental medieval e 

moderna e, em outros locais como na África e na Austrália em que houveram sistemas 

matrilineares e patrilineares. 
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Quadro 4 – Representação gráfica do parentesco matrilinear e patrilinear 
Fonte: Gilissen (1995, p.40) 

 
  



47 

 

 

 

3. AS ESTRUTURAS DE FAMÍLIA, O DIREITO E O CONFLITO FAMILIAR 

 

 

A primeira ideia sobre família é o modelo convencional: um homem e uma 

mulher unidos pelo casamento e filhos, essa realidade mudou. Hoje, a família se 

distanciou do perfil tradicional, com novas formas de família, e, em razão da evolução 

social e mudança de valores morais e sociais, houve grande mudança 

comportamental, levando a crer que todos os problemas sociais da atualidade se 

devem a sua vulnerabilidade familiar.  

A família não está em desordem. Ao contrário, está cada vez 
melhor, mais verdadeira e mais autêntica. Todas essas 
inevitáveis mudanças são os frutos do afeto como valor e 
princípio jurídico, que se tornaram o vetor e catalisador do Direito 
das Famílias (PEREIRA, 2017, p.1). 

Sugiram novos modelos de famílias, mais igualitárias e flexíveis, menos sujeitas 

às regras e mais ao afeto que as une, passaram a se identificar pela comunhão de 

vida, de amor e de afeto, saíram em busca da felicidade de cada um dos seus 

membros, a fim de modo aceitá-los como são, pelo que são e pelo que conquistaram. 

 A atual Constituição contribuiu para tais transformações sociais, já que 

reconheceu com entidade familiar a família constituída pelo casamento, pela união 

estável e a família formada por apenas um dos genitores e sua prole. Ampliando, 

assim, o conceito de família, já que a doutrina acredita que o texto constitucional é 

exemplificativo e não taxativo (DIAS, 2011). 

 A família contemporânea afasta os conceitos trazidos ao longo dos séculos, 

elege o afeto como seu elemento unificador e edifica os seus laços no afeto, no 

respeito, na igualdade e no amor. O casamento, o sexo e a procriação foram 

dissociados do conceito de família, de modo que na união estável não há casamento 

e mesmo assim há uma família. Caiu por terra o tabu da virgindade feminina, uma vez 

que o sexo e a procriação não estão adstritos ao casamento, ante a evolução medicina 

da engenharia genética, e dos métodos de reprodução assistida, é possível que o 

casal decida se quer ter filhos e o momento correto para tê-los, mesmo que isso 

signifique uma maternidade e uma paternidade tardia para os padrões da sociedade. 

O direito de família tem evoluído em razão da atuação do poder judiciário. Este 

tem se mostrado sensível às mudanças sociais e diante da ausência de normas, tem 

feito às vezes de legislador. Exemplos disso são as decisões do Supremo Tribunal 



48 

 

 

 

Federal que reconheceram: a união entre pessoas do mesmo sexo como entidade 

familiar, concedendo a ela, quando preenchidos os mesmos requisitos legais da união 

estável heterossexual, os mesmos direitos e deveres da união estável; a existência 

da multiparentalidade, demonstrando que a filiação biológica e filiação socioafetiva 

podem coexistir, sopesadas em cada caso, somando afeto as vidas de todos; a 

equiparação do casamento e da união estável, quanto a sucessão hereditária, ao 

julgar a inconstitucionalidade do artigo 1790 do atual Código Civil brasileiro. Ademais, 

o STF está em processo de admitir a mudança de nome para os transexuais, sem que 

haja a necessidade de cirurgia de redesignação de gênero ou cirurgia de 

transgenitalização (PEREIRA, 2017). 

O fato é que no Brasil já há várias pessoas que têm em sua certidão 
de nascimento o nome de uma mãe e dois pais, duas mães e um pai, 
duas mães e dois pais. Para consolidar este entendimento o Conselho 
Nacional de Justiça expediu em 14 de novembro a Resolução 
63/2017, que institui modelos únicos de certidão de nascimento, de 
casamento e de óbito, a serem adotadas pelos ofícios de registro civil 
das pessoas naturais. 
Além disso, dispõe sobre o reconhecimento voluntário e a averbação 
da paternidade e maternidade socioafetiva no Livro “A” e sobre o 
registro de nascimento e emissão da respectiva certidão dos filhos 
havidos por reprodução assistida. Essa medida sobre 
multiparentalidade foi a mais importante decisão judicial de 2017 em 
Direito de Família, pois quebrou o paradigma de que as pessoas só 
podem ter um pai e uma mãe. Na vida como ela é, muitas pessoas já 
tinham mais de um pai/mãe. Só não podiam registrar esta realidade. 

(PEREIRA, 2017, p.1). 

Vive-se, com certeza, um novo momento, em que há valorização do princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana e isso impõe a reconstrução de um 

sistema jurídico, atento as características de cada indivíduo.  O que faz com que a lei 

abandone o seu caráter meramente punitivo, para assumir um formato mais liberal, 

cuja finalidade seja o de assegurar o exercício da cidadania a todos.  E, diante destas 

profundas transformações, não se pode negar que a família da contemporaneidade 

não é mais como aquela com a qual conviveram as gerações passadas, pais, avós e 

bisavós. De modo que se constata que não é somente a família que passa por crise, 

mas sim todo o contexto social, e a família, como parte dessa sociedade em ebulição, 

refletem as crises sociais, com novas estruturas familiares. 

 

3.1 AS ATUAIS ESTRUTURAS PARENTAIS E CONJUGAIS DA FAMÍLIA 
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A história da família se confunde com a própria história da humanidade, ou seja, 

o ser humano se insere na sociedade, vinculado a uma família. Sendo por meio dela 

preparado para viver em sociedade. Contudo, a família se transformou com o passar 

dos séculos, do período do matriarcado quando a sociedade vivia uma promiscuidade 

social, sem saber-se quem era o pai este não era conhecido e não tinha nenhuma 

obrigação em relação com o filho, período em que toda a autoridade era da mãe; e, 

do patriarcado, em que o pater família tinha como centro a figura paterna como chefe 

de família, com autoridade sobre a mulher e os filhos; e na contemporaneidade em 

que a igualdade entre marido e mulher e entre os filhos revolucionou o direito de 

família, e, com a evolução social, novas formas de família surgiram. 

A sociedade evoluiu e a mulher “foi à luta”, ingressou no mercado de trabalho; 

tornou-se dona do próprio corpo, utilizando meios contraceptivos para escolher o 

momento em que queria e quer ser mãe (ou mesmo decidindo não ser); passou a 

contribuir não só com a administração doméstica e educação dos filhos, mas também 

para com o sustento do lar.  

A mulher no mercado de trabalho fez surgir um novo comportamento social; o 

homem se descobre pai e passa a contribuir de fato para com a educação dos filhos, 

outrora feita exclusivamente pela mulher. O Princípio constitucional da igualdade 

transformou o pátrio poder em poder familiar, onde ambos os genitores são 

responsáveis pela educação dos filhos, são mantenedores destes e tal transformação 

alcançou os filhos, deixando de existir o filho natural e o adotivo, todos são filhos 

igualmente, com todos os direitos e obrigações, inclusive o sócio afetivo. 

A família nuclear deixou de ser a única a ser protegida pelo Estado. Surgiram 

novas formas de família, inclusive reconhecidas como entidades familiares pela 

Constituição federal promulgada em 1988: a família monoparental e a união estável. 

A família monoparental é formada por um dos genitores e filhos, por irmãos, e a 

jurisprudência tem decidido à família formada por uma única pessoa. A união estável 

é a relação entre pessoas que não tem impedimento para o casamento e preferem 

viver sem o casamento civil. Deve ser duradoura, continuada, pública e notória e com 

a intenção de constituir uma família.  A família homoafetiva foi reconhecida pelo 

Supremo Tribunal Federal como união estável em julgamento, e após tal decisão erga 

omnes, o CNJ regulamentou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A 
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família mosaico, e outras formas de relacionamentos ainda não reconhecidos como 

entidade familiar.   

Na evolução do direito de família faz-se necessário registrar a importância da 

afetividade nas relações familiares, um novo olhar sobre família. Os tribunais foram 

alinhavando tal importância, surgindo à possibilidade jurídica de paternidade e 

maternidade sócio afetiva, desde que provado o estado de posse de filho, e, a 

possibilidade jurídica de dupla paternidade e maternidade, inclusive pos mortem. 

A família da atualidade se identifica pela comunhão de vida, de amor, de afeto 

e de cuidado mútuo.  Com as transformações sociais e, principalmente, em função da 

igualdade e da flexibilidade experimentada pela família, os conflitos familiares se 

avolumam a cada dia, ferindo a dignidade humana. 

 

3.1.1 Família Conjugal  

 

Ao longo da história humana sempre existiram os vínculos afetivos, 

independente de normas, acima de preconceitos e antes mesmo da formação do 

Estado e do nascimento das religiões. Contudo, todas as estruturas de poder e as 

religiões solenizaram o acasalamento, objetivando a perpetuação da espécie.   

Objetivando manter a ordem social, o Estado e a igreja intrometeram-se na vida 

das pessoas. Assumiram uma postura conservadora em nome da “moralidade”, 

tentando regulares os relacionamentos afetivos, estabelecendo, desse modo, 

proibições sociais e nominado tais relacionamentos de famílias.  

A igreja católica consagrou a união entre o homem e a mulher como sendo um 

sacramento indissolúvel. E seguindo a máxima “crescei e multiplicai-vos”, atribuiu à 

família função reprodutiva. Daí a origem do débito conjugal, havendo inclusive a 

possibilidade de anulação do casamento religioso caso um dos cônjuges seja estéril 

ou impotente.  

Segundo o cristianismo, as únicas relações sexuais aceitas são as decorrentes 

do casamento entre um homem e uma mulher, em face do interesse na procriação. 

Sendo este o motivo para não aceitar o uso de métodos contraceptivos.  

Sob influência da cultura conservadora do cristianismo, o legislador do início do 

século passado somente atribuiu efeitos jurídicos à união matrimonial. O Estado 

tornou o casamento uma instituição e o regulamentou exaustivamente. Passa a ser o 
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Estado quem celebra o matrimônio, desde que sejam atendidas inúmeras exigências 

legais. 

O código civil de 1916 reproduziu o perfil da família da época matrimonializada, 

patriarcal, hierarquizada, patrimonializada e heterossexual. Só era reconhecida a 

família originária do casamento. O homem era o chefe da sociedade conjugal, sendo 

o único merecedor de respeito, devendo-lhe obediência mulher e filhos. A finalidade 

da família era conservar o patrimônio, gerando filhos como força de trabalho para 

aumentá-lo e cultivá-lo. Como era essencial a procriação, as famílias tinham que ser 

constituídas por um par heterossexual e fértil.   

O interesse do Estado na manutenção do casamento levou à consagração de 

sua indissolubilidade. A identificação da família era pelo nome do cônjuge varão, 

assim ao casar a mulher abandonava o seu sobrenome e passava a usar o do marido, 

ela passava, também, a ser relativamente incapaz não podendo mais gerir seus bens. 

Como o regime de bens adotado à época, como modelo oficial, era o de comunhão 

universal, era o homem que geria todos os bens, formando uma unidade patrimonial.  

O casamento não podia ser extinto, apenas anulado e somente por erro 

essencial quanto à identidade de um dos cônjuges. Além disso, só cabia o desquite, 

que não rompia o vínculo matrimonial, restando aos cônjuges uma situação sui 

generis, em que não eram mais casados e tão pouco solteiros, além de não poderem 

mais casar-se.  

Na informalidade, novas famílias acabaram se formando, entre os egressos 

desquitados de relacionamentos anteriores. Visando solucionar tais casos, é editada 

a Lei o Divórcio que consagrou o rompimento do vínculo matrimonial, mudou o regime 

oficial de bens para o de comunhão parcial e tornou facultativo o uso do sobrenome 

do marido a mulher.  

Antes da entrada em vigor da atual Constituição, a família matrimonial era a 

única admissível. Foi o constituinte de 1988, que conferiu especial proteção judicial a 

outros formatos de família, além delegar a elas a formação dos cidadãos.  

Segundo Maria Berenice Dias, a constituição consagra a família como base da 

sociedade e lhe confere especial proteção em face da sua importância na formação 

do cidadão e diante do descomprometimento do Estado para com essa instituição. 

Esse prestígio à família extramatrimonial atender aos interesses do 
Estado, pois delega a ela a formação dos seus cidadãos, tarefa que 
acaba quase sempre onerando exclusivamente a mulher. Há um certo 
descomprometimento, tanto do homem como das entidades públicas 
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e entes governamentais, em assumir o encargo de formar e educar 
crianças e jovens, único meio de assegurar o futuro da sociedade. Por 
isso é que a Carta Constitucional consagra (CF 226): A família, base 
da sociedade, tem especial proteção do Estado. (DIAS, 2011, p.45-46) 

  A atual Constituição, em seu artigo 226, demonstrou a necessidade de se 

reconhecer a existência de relações afetivas fora do casamento (BRASIL, 1988). 

Emprestando especial proteção às entidades familiares, apresentando um rol 

exemplificativo de algumas formas de convívio merecedoras de proteção. Nesse caso 

trata-se, portanto, de uma cláusula geral de inclusão, não sendo aceitável excluir 

qualquer entidade que preencha os requisitos de afetividade, estabilidade e 

ostensividade. Assim, não se pode deixar de reconhecer a existência de 

relacionamentos que, mesmo sem diversidade de sexos, atendam estes requisitos, 

tendo sua origem em um vínculo afetivo com dever de mutuo cuidado, devem ser 

identificados como entidade familiar merecedora de tutela legal. 

Corroborando nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal – STF –, no dia 05 

de maio de 201, reconheceu por unanimidade de votos, que a união homossexual 

pode ser considerada como entidade familiar no Brasil, em plena igualdade de direitos 

com relação às uniões heterossexuais estáveis. Desde que preenchidos os requisitos 

legais – convivência factual pública, contínua, duradoura e com perspectiva de vida 

em comum.  

O julgamento aconteceu devido a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental – ADPF n°. 132/RJ, apresentada em 2008, tendo como arguente o 

governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, no intento de que os 

servidores estaduais homossexuais, conviventes em uniões estáveis, também 

pudessem usufruir dos benefícios concedidos aos servidores unidos por laços 

heterossexuais; e a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n°. 4277, apresentada 

originalmente em 2009, sob a forma de ADPF, teve como arguente a Procuradoria 

Geral da República, objetivando o reconhecimento, no Brasil, da união entre pessoas 

do mesmo sexo como entidade familiar, desde que atendidos os mesmos requisitos 

exigidos para a constituição da união estável heterossexual. 

De acordo com Enézio de Deus Silva Junior, a base jurisprudencial da decisão 

do STF se deve às decisões que foram dadas por juízes e desembargadores de 

alguns tribunais de justiça brasileiros, que desde a década de 1990, vinham 

reconhecendo o afeto como lastro de existência e de sustentação das uniões entre 

pessoas do mesmo sexo, “motivo pelo qual as ações afetas a tais relacionamentos, 
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cada vez mais, passaram a tramitar nas Varas de Família - que são, de fato, as 

competentes para a apreciação de tais demandas” (SILVA JUNIOR, 2011, p. 01).  

E a esteira jurídico-teórica do reconhecimento familiar das uniões 
homossexuais, nestes julgados, foi a analogia (art. 4ª da LICC; art. 126 
do CPC) com o instituto da união estável que, à luz da principiologia 
constitucional - especialmente da dignidade humana e da igualdade -
, presta-se a estender os mesmos efeitos jurídicos às relações afetivas 
entre pessoas de sexo idêntico. (SILVA JUNIOR, 2011, p. 01). 

A decisão do STF aponta uma direção nova ao poder judiciário brasileiro, a de 

que independente de qualquer condição, amor, o afeto será, efetivamente, atestado 

em toda a sua integridade e implicações que trouxer na vida e no relacionamento 

familiar das pessoas, para além de cor, sexo, orientação afetivo-sexual, nuances de 

gênero e etc. 

 

3.1.2 Família Advinda da União Estável  

 

A lei somente conferia juridicidade às famílias constituídas pelo casamento, 

vetando a existência de direitos as relações extramatrimoniais, denominadas de 

adulterinas ou de concubinárias.  

A filiação estava vinculada ao estado civil dos pais, de modo que só eram 

reconhecidos os filhos havidos na constância do casamento. Os filhos das relações 

extramatrimoniais eram descriminados e não possuíam nenhum direito sucessório, 

não podiam se quer pleitear o reconhecimento de seu genitor enquanto ele estivesse 

casado. 

A lei não regulava tais relações e lhes negava consequências jurídicas a 

vínculos afetivos fora do casamento, retirando qualquer direito da concubina. Embora 

tanto repúdio não tenha coibido o surgimento desses relacionamentos à margem da 

lei. 

Impulsionados pela eterna busca da felicidade, principalmente os egressos de 

casamentos desfeitos pelo desquite, passaram a ter o desejo de constituir novas 

famílias. Assim, quando essas uniões sem o respaldo legal se rompiam, o seus 

partícipes batiam às portas do poder judiciário em busca de soluções. Viram-se os 

juízes obrigados a criar alternativas para evitar injustiças, tendo sido criada a 

expressão companheira, como forma de driblar as proibições legais para o 

reconhecimento dos direitos da concubina.  
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Contudo, a rejeição à ideia de ver tais uniões informais como famílias era tão 

grande que, quando não haviam bens a serem partilhados ao final da união, a 

jurisprudência as tratava como relações de trabalho, concedendo a mulher uma 

indenização pelos trabalhos domésticos prestados. Assim, em face da aparência 

negocial, aplicava-se por analogia o direito comercial e as uniões extramatrimoniais 

eram tidas como sociedades de fato.  

Esses subterfúgios eram usados para coibir o enriquecimento ilícito ou 

injustificado de um dos companheiros. Mas não era possível conceder aos 

companheiros direito a alimentos e direito sucessório.  

Essas estruturas familiares informais acabaram sendo aceitas pela sociedade, 

fazendo com que a atual Constituição as albergasse, no seu conceito de entidade 

familiar, recebendo o nome de união estável.  

Assim, a legislação infraconstitucional foi obrigada a regulamentá-la e acabou 

praticamente copiando o modelo do casamento. O código civil estabeleceu requisitos 

para o reconhecimento da união estável, direitos e deveres aos conviventes. Passou 

a assegurar direito a alimentos e, bem como, estabeleceu regime de bens e direitos 

sucessórios.  

 

3.1.3 Família Parental  

 

Ao alargar o conceito de família a Constituição Federal elencou, em seu artigo 

226, §4º, como entidade familiar “a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes”. Tais núcleos familiares foram nominados de famílias monoparentais, 

no intuito de salientar a presença de somente um dos pais na titularidade do vínculo 

familiar. 

Com o declínio do patriarcalismo e a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, as famílias formadas por somente um dos genitores e seus filhos 

aumentaram e adquiriram maior visibilidade. Seu número é expressivo e a 

predominância é feminina. Tais famílias necessitam de atenção especial, 

principalmente porque na maioria dos casos a mulher arca sozinha com as despesas 

da entidade familiar, e é sabido que elas percebem um salário inferior ao dos homens. 

A discriminação do mercado de trabalho obriga as mulheres a aceitar salários 
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menores para sustentar sua prole, mesmo que desse modo tenham que enfrentar 

necessidades. 

Durante muitos anos, a sociedade atual associou a família monoparental ao 

fracasso da vida a dois e as pessoas que optavam por essa forma de constituição 

familiar eram discriminadas. Entretanto, o que antes era vivido por imposição 

atualmente se tornou uma escolha.  

A família monoparental tem sua origem na viuvez, quando ocorria a morte de 

um dos progenitores, na separação de fato ou de corpos, ou ainda, no divórcio dos 

cônjuges. A adoção por pessoas solteiras também criou um vínculo monoparental 

entre o adotante e o adotado. A inseminação artificial em mulheres solteiras e a 

chamada fecundação homóloga feita após a morte do marido são outros exemplos.  

As entidades familiares chefiadas por algum parente, que não os genitores, 

constituem, igualmente, o vínculo monoparental. Assim, mesmo as estruturas de 

convívio construídas por quem não é parente, mas com adolescentes ou crianças sob 

sua guarda, recebem a mesma denominação.  

Para configurar a família monoparental é necessária à diferença de gerações 

entre um de seus membros e os demais, uma espécie de hierarquia entre gerações. 

Desde que não haja relacionamento de ordem sexual entre eles. E apenas a 

menoridade de seus membros não caracteriza ou descaracteriza esse modelo de 

família. 

A Constituição Federal alargou o conceito jurídico de família, porém ainda 

assim não abarcou todas as conformações familiares que existem na sociedade. Da 

mesma forma em que não se pode mais afirmar que é necessária diversidade de sexo 

para configurar uma família e a diferença de gerações não pode servir de parâmetro 

para o reconhecimento de uma entidade familiar. Assim segundo Dias (2011, p.48), 

“Não é a verticalidade dos vínculos parentais em dois planos que autoriza reconhecer 

a presença de uma família merecedora da proteção jurídica”.  

Porém, mais uma vez o legislador deixou de regular essas entidades familiares. 

A convivência entre parentes ou entre pessoas, ainda que não parentes, dentro de 

uma estrutura com identidade de propósito, impõe o reconhecimento da existência de 

um núcleo familiar, batizado de família parental ou anaparental.  
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A convivência sobre o mesmo teto, ao longo de muitos anos, por exemplo, de 

duas irmãs que conjugam seus esforços para a formação de um patrimônio conjunto, 

constitui uma entidade familiar.  

Existem vários nomes que tentam definir as famílias construídas depois do 

rompimento de relações afetivas anteriores, reconstruídas, recompostas. Na 

Argentina se usa a expressão ensamblada que significa a “estrutura familiar originada 

no matrimônio ou união de fato de um casal, no qual um ou ambos de seus integrantes 

têm filhos provenientes de um casamento ou relação prévia” (DIAS, 2011, p.49). 

A ausência de um nome para estas famílias demonstra a resistência existente 

em aceitar essas novas estruturas de familiares. Atualmente surgiu a denominação 

famílias pluriparentais ou mosaico, que são resultado da pluralidade das relações 

parentais, formadas pelo divórcio, pela separação ou pelo recasamento, seguidos das 

famílias não matrimoniais e das desuniões.  

Esses vínculos familiares decorrem especialmente, da sua peculiar na 

organização do seu núcleo, reconstruído por casais onde um ou ambos são egressos 

de casamentos ou uniões anteriores, que trazem para essa nova família seus filhos e, 

na maioria dos casos, tem filhos em comum. 

Porém, nestas novas famílias há uma tendência de considerá-las, ainda, como 

monoparental o vínculo do genitor com seu filho, até mesmo porque o novo casamento 

dos pais não importa em restrições aos direitos e deveres com relação aos filhos 

havidos anteriormente, segundo o artigo 1579, parágrafo único, do Código Civil.  

Ainda, admite o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 41, §1º, 

a possibilidade da adoção unilateral pelo companheiro do cônjuge genitor. Sendo 

indispensável à concordância do pai registral.  

 A jurisprudência resiste em atribuir encargos ao padrasto. Não é reconhecido 

ao filho do cônjuge ou companheiro direito a alimentos, ainda que reste comprovada 

a existência de vínculo afetivo entre ambos, e mesmo que ele tenha assegurado sua 

mantença durante o período em que juntos conviveram. 

 Porém, vem sendo reconhecido o direito de visitas ao padrasto em nome do 

princípio da solidariedade.  E, a lei 11.924/2009 admitiu a possibilidade de o enteado 

agregar ao seu nome o nome do padrasto, sem, no entanto, gerar a exclusão do poder 

familiar do genitor. 
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As famílias pluriparentais são caracterizadas por sua estrutura complexa, 

decorrente da multiplicidade de vínculos, confusão de funções dos novos casais e 

forte grau de interdependência dos seus membros.  

A doutrina ainda procura distinguir as ligações afetivas livres, eventuais, 

transitórias e adulterinas das uniões estáveis, a fim de negar a elas efeitos positivos 

na esfera jurídica.  O concubinato é alvo de repúdio social.  

E apesar da existência de toda essa repulsa, isso não fez com que esses 

vínculos afetivos concomitantes desaparecessem, e a invisibilidade a que são 

condenados só privilegia o “bígamo”. E, esses relacionamentos passaram a ser 

denominados como poliamor. 

Apesar dos pesares, são relações de afeto e geram efeitos jurídicos. De modo 

que, quando estiverem presentes os requisitos legais que configuram a união estável, 

a justiça deve reconhecê-los, sob pena de dar decisões que afrontam a ética e que 

possibilitam o enriquecimento ilícito.  

O atual Código Civil continua a punir a concubina, negando-lhe os direitos 

assegurados a companheira na união estável. A tendência é não reconhecer sequer 

sua existência, salvo quando a mulher alega que desconhece a duplicidade de vida 

do marido. E neste caso, os vínculos são alocados no direito obrigacional e tratados 

como sociedade de fato.  

Assim, notamos que a tendência nestes casos é o reconhecimento de uma 

sociedade de fato e não uma entidade familiar. No intuito de perquirir se há boa ou 

má-fé, porém quando se trata de relacionamento a linha entre ambas é muito tênue, 

correndo o risco de se cair no puro subjetivismo.  

Negar a existência das famílias paralelas é simplesmente não ver a realidade 

e cometer inúmeras injustiças. A lei, no artigo 1727, do Código Civil, tenta dizer que o 

concubinato adulterino é reconhecido e importa no reconhecimento de direitos. 

Verifica-se a existência de duas comunidades familiares, que tem um membro em 

comum necessitando que o direito de amolde ao caso concreto. Já que ambas as 

relações repercutem no mundo jurídico, pois além da convivência entre os 

companheiros, existem filhos e há edificação de um patrimônio em comum.   

Segundo Maria Berenice Dias, o não reconhecimento da família paralela leva a 

exclusão de direitos, e a jurisprudência a condena no máximo uma sociedade de fato, 
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em que, somente se partilham os bens adquiridos na sua constância mediante 

indispensável prova da participação efetiva na aquisição dos bens.   

Deixar de reconhecer a família paralela como família leva a exclusão 
de todos os direitos do âmbito do direito das famílias e sucessório. Ou 
seja, a companheira não pode receber alimentos, herdar, ter 
participação automática na metade dos bens adquiridos em comum. A 
jurisprudência amplamente majoritária nega a existência desses 
relacionamentos, não os identificando como união estável. No máximo 
invocando o direito societário com o reconhecimento de uma 
sociedade de fato, partilhando-se os bens adquiridos na sua 
constância, mediante indispensável prova da participação efetiva para 
a aquisição patrimonial. Nada mais é deferido. (DIAS, 2011, p.54) 

Sobre esse assunto, até o presente momento, nem o Superior Tribunal de 

Justiça e nem Supremo Tribunal Federal reconhece a existência de União Estável.   

É inegável a revolução ocorrida no âmbito da família brasileira, revelando que 

mudanças conceituais de unidade familiar sempre estiveram à base do sistema. 

Atualmente as entidades familiares consubstanciam-se no afeto, pouco importando o 

modelo que adote. Além disso, a jurisprudência pátria vem consolidando o afeto como 

importante fundamento para o estabelecimento da filiação. 

Dentre essas mudanças, vislumbramos a criação das relações socioafetivas. 

Essas, por sua vez, envolvem pessoas sem qualquer parentesco sanguíneo, como a 

relação entre filhos e pais de criação ou “de coração”. 

Trata-se de uma relação baseada no afeto e não apenas na origem biológica, 

a chamada paternidade socioafetiva. Apesar dela não estar expressamente prevista 

em nossa legislação atual, não existem dúvidas de que ela está assegurada pela 

Constituição Federal. Já que, nela consta no artigo 227, §6º, que “os filhos, havidos 

ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. 

Corroborando nesse sentido, disciplinou o atual Código Civil, em seu artigo 1593, que, 

“o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra 

origem”.  

A expressão “outra origem”, consignada na legislação civilista significa, dentre 

outras hipóteses, o parentesco derivado do carinho, do respeito, da afeição e da 

dedicação, mesmo que na relação existente entre seus sujeitos não haja cunho 

biológico. 

Segundo, Luiz Fernando Valladão, o Código Civil se refere, também, que o 

parentesco biológico não é o único que gera efeitos jurídicos e sociais. E que, em 
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muitos casos, a paternidade biológica sede lugar a socioafetiva, construída apenas 

por laços de afeto entre pais e filhos. Que acaba tendo maior importância para ambos, 

do que a relação resultante de uma relação sexual, pois deriva do amor, da dedicação 

e do carinho constantes ao logo de uma vida. 

Portanto, afere-se do dispositivo legal mencionado que o parentesco 
biológico não é o único que gera efeitos jurídicos e sociais. Pelo 
contrário, em determinados casos, a verdade biológica, ainda que 
provada pelo quase infalível exame de DNA, cede espaço para a 
verdade socioafetiva, construída com base nas situações de afeto 
mútuo entre pais e filhos. Essa afirmativa traz à baila a importância 
primordial do pai social, cuja ligação com o filho não foi gerada a partir 
de uma relação sexual, muitas vezes sem a menor importância para 
os seus protagonistas, mas sim derivada do amor, da dedicação e do 
carinho constantes durante toda uma vida. (VALLADÃO, 2012, p. 01). 

Destaque-se que a paternidade socioafetiva é atualmente aceita pela 

jurisprudência dos tribunais pátrios e inclusive nos tribunais superiores, onde já se 

decidiu que essa relação é um fato que não pode ser desconhecido pelo direito, tendo 

em vista que o seu reconhecimento reflete a existência duradoura do vínculo 

socioafetivo entre pai e filho. 

 Diante disso, não obstante o necessário estudo caso a caso, é possível 

concluir levando-se em consideração o melhor interesse da criança, que a paternidade 

socioafetiva pode muitas vezes se sobrepor à paternidade biológica. E, quando tal fato 

se der haverá consequências em outros setores, como o direito a alimentos e o direito 

sucessório. 

 

3.1.4 O Afeto como Elemento Agregador da Família  

 

Dá-se vazão a uma família mais centrada no afeto que une os seus membros, 

do que no patrimônio. Sobressai-se o sentimento “amor”; as desigualdades então 

existentes são sobrepujadas; o casamento toma novos contornos sobressaindo à 

igualdade de tratamento, o afeto e o dever de cuidado mútuo que une o casal.  

Nas palavras de José Sebastião de Oliveira “A família é, ao mesmo tempo, fator 

e reflexo de mudanças sociais. Sua análise em determinado período dá exatamente 

a noção política, econômica e social de uma nação” (OLIVEIRA, 2002, p.223).  

De modo que, segundo o autor, podemos compreender que a família é uma 

espécie de espelho da sociedade, nela podem-se visualizar as nuances das 
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mudanças e anseios sociais. O seio da família passa a ser o local de promoção e 

garantia da dignidade humana, respeito e aceitação.  

João Batista Vilela contextualiza a família no cenário jurídico atual: 

Esse é o divisor entre o direito obrigacional e o familiar: os negócios 
têm por substrato exclusivamente a vontade, enquanto o traço 
diferenciador do direito de família é o AFETO. A família é um grupo 
social fundado essencialmente nos laços de afetividade após o 
desaparecimento da família patriarcal, que desempenhava funções 
procriativas, econômicas, religiosas e políticas. (VILELA, 1999, p. 20). 

A afetividade, vista por uns como princípio e por outros como valor jurídico, 

tornou-se fundamental no Direito de Família atual, sendo apontado como o principal 

fundamento das relações familiares (TARTUCE, 2014). 

E segundo Oliveira, 

 [...] essa razão não advém de nenhuma estrutura legislativa 
codificada. De fato, o Direito não detém a alçada de criar a afetividade, 
pois os sentimentos são características naturais e não decorrem de 
legislações, mas sim do convívio diário, pautado no respeito, no 
diálogo e na compreensão.  (OLIVEIRA, 2002, p. 233). 

Para Flávio Tartuce, deve ficar claro que o afeto não se confunde 

necessariamente com o amor, para ele o afeto significa “interação ou ligação entre 

pessoas, podendo ter carga positiva ou negativa. O afeto positivo, por excelência, é o 

amor; o negativo é o ódio.” (TARTUCE, 2012, p. 01). 

A ideia de que o comprometimento mútuo da família decorre do casamento vem 

cedendo lugar à certeza de que é o envolvimento afetivo que assegura a pleno 

desenvolvimento do ser humano. Se reconhecendo que são as relações afetivas que 

estruturam a personalidade da pessoa. 

 Segundo Maria Berenice Dias “a busca da felicidade, a supremacia do amor, 

a vitória da solidariedade enseja o reconhecimento do afeto como único modo eficaz 

de definição da família e de preservação da vida” (DIAS, 2010, p.55) 

O nome dessa nova tendência de identificar a família pelo seu envolvimento 

afetivo é família eudemonista. Que significa admitir a felicidade individual ou coletiva 

como o fundamento da cultura humana moral. A absorção do princípio eudemonista 

pelo ordenamento jurídico altera o significado da tutela da família, deslocando-a da 

instituição para o sujeito para os membros dessa instituição. 

Segundo, Paulo Lôbo, “a família identifica-se pela comunhão de vida, de amor 

e de afeto no plano da igualdade, da liberdade, da solidariedade e da responsabilidade 

recíproca” (LÔBO, 2004, p.138). Então, no momento em que a família hierarquizada 

cedeu seu lugar à democratização, passou a haver mais igualdade e respeito mútuo 



61 

 

 

 

nas relações familiares. Além do traço fundamental da lealdade, e não mais a 

existência de razões morais, religiosas, políticas, físicas ou naturais a justificar a 

interferência do Estado na vida das pessoas. 

A família unida pelo afeto sai em busca da felicidade e da realização pessoal 

de cada dos seus membros. Dando os alicerces para que o (pleno) desenvolvimento 

do ser humano na sociedade atual.  

A afetividade é instrumento ou de manutenção da união familiar ou de 
seu esfacelamento diante da constatação, pelos membros da família, 
de que entre eles já não existe mais força suficiente para manter 
unidos os laços da união.  
É nessa visão que o afeto transforma o vínculo familiar em condições 
mínimas de conforto, na qual o membro daquele instituto possa 
desenvolver toda sua condição humana, com respeito aos seus 
limites, e se necessário, ainda que apresente limites especiais, o afeto 
será a força necessária que garantirá a dignidade daquele membro 
familiar. (OLIVEIRA, 2002, p.239.) 

Rolf Madaleno faz a seguinte análise acerca da despatrimonialização do Direito 

de Família: 

[...] por isso mesmo Pietro Perligieri desafia para uma reconstrução do 
Direito Civil destinado a tutelar não mais os interesses econômicos 
presentes na órbita do direito privado, mas atuando, sim, na realização 
dos direitos fundamentais da dignidade humana, de modo a favorecer 

o plano de desenvolvimento da pessoa. (MADALENO,2008, p.14.) 
Tomando como base o princípio da afetividade, a jurisprudência vem 

construindo um novo perfil para o direito de família. O casamento, antes tido como 

obrigação, vem sendo revestido de aspectos tendentes a realizar os verdadeiros 

interesses afetivos e existenciais dos seus integrantes. A culpa pela dissolução da 

sociedade ou do vínculo conjugal deixou de ser ponto fundamental na hora do divórcio; 

na verdade, não há que se falar em culpa, quando se trata de afetividade, é algo 

bastante subjetivo onde não se justifica delimitar ações judicantes apenas com base 

no patrimonialismo. 

.  

3.2 O DIREITO DE FAMÍLIA À LUZ DOS CÓDIGOS CIVIS BRASILEIROS 

 

O direito de família brasileiro teve como sua primeira legislação as Ordenações 

Filipinas, editadas em substituição ás Ordenações Manuelinas no ano de 1595 pelo 

rei de Portugal Felipe I. As Ordenações passaram a viger no Brasil, então colônia 

portuguesa, do ano de 1603 até o ano de 1917, sendo que tal conjunto de leis 

disciplinava a matéria de família sob influência do Direito Canônico.  
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Tiveram as Ordenações Filipinas acerca da família forte raiz no Direito 
Canônico, também em razão de terem sido informadas pelo Alvará de 
12 de setembro de 1564, que impunha a observância dos Cânones do 
Concílio de Trento (1545 a 1563), bem como a Lei da Boa Razão, de 
18 de agosto de 1769, que declarava a autoridade do Direito Romano, 
Canônico, Estilos e Costumes sobre a interpretação das normas 
previstas nas Ordenações Filipinas, que, a despeito disso e 
ressalvadas as derrogadas leis e decretos específicos, vigeram em 
Portugal até 1867 com o advento do Código Civil lusitano, e no Brasil 
até 1917 com a entrada em vigor do Código Civil de 1916. 
(HIRONAKA, 2016, p.31). 

As ordenações, nas palavras de Hironaka (2016), eram um conjunto de “regras 

agrupadas de maneira amorfa” (HIRONAKA, 2016, p.31), ou seja, possuíam uma 

disposição de maneira ilógica de regramentos, quanto à matéria de direito família. 

Para exemplificar tal afirmação, a autora relata como eram dispostos alguns assuntos 

como “o Livro IV, Título XCV, trata do homem casado como cabeça do casal, sendo 

que a mulher só assumia esse estado quando da morte dele. No Livro V, Título 

XXXVIII, vê-se a respeito do direito do marido sobre a vida da sua mulher por achá-la 

em adultério” (HIRONAKA, 2016, p.31).  

Em razão de tais características, a autora aduz que haveria lacunas em 

abundância que teriam sido a razão da vigência das Ordenações por três séculos no 

Brasil. Ante a existência das lacunas, tanto no Brasil como em Portugal foram editadas 

leis que integraram as Ordenações, inspiradas nos preceitos dos mandamentos da 

cultura católica.  De acordo com Hironaka (2016), no período denominado pela história 

como Brasil Colônia, foram editadas inúmeros regramentos que tinham sua vigência 

em conjunto com as Ordenações, como por exemplo: a Carta Régia de 2 de dezembro 

de 1808, através da qual “o Príncipe Regente determinava que o Governador e 

Capitão-Geral de Minas Gerais indicassem para os postos de Oficiais de Ordenança, 

[...] apenas os fazendeiros mais eficazes no bom tratamento e progresso de civilização 

de índios”, sendo tais progressos mensurados pelo número de casamentos e de 

nascimentos de indígenas naqueles locais (HIRONAKA, 2016, p.33); o Alvará de 10 

de setembro de 1811, que criava as Juntas das Capitanias, que tinham o fito de punir 

e perdoar infrações, “com exceção de algumas graves tal como o adultério, quando 

se levava a mulher da casa do seu marido, e o incesto, salvo se pedisse dispensa 

para casamento” (HIRONAKA, 2016, p.33). 

A partir de 1568, Portugal, por beneplácito régio, adotou as normas do 
Concílio de Trento, incorporando-as ao direito positivo português, e o 
Direito Canônico, transformou-se na fonte reguladora de constituição 
de família, na Metrópole e nas colônias, ficando a cargo do direito 
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comum, ou seja, das Ordenação Manuelinas, apenas os regimes de 
bens. (OLIVEIRA, 2005, p.102). 

Situação que não se alterou quando da edição das Ordenações Filipinas no 

ano de 1603, segundo Oliveira (2005), de modo que o período colonial no Brasil tendo 

como único modelo de constituição de família o casamento católico, “que se moldava 

no protótipo da grande família patriarcal romana” (OLIVEIRA, 2005, p.102). 

O período imperial no Brasil tem início com a proclamação da Independência 

do Brasil de Portugal, no ano de 1822, nesse período houve a instituição da monarquia 

como regime de governo do país e, “constatou-se que nada havia se alterado em 

termos de constituição da família em termos de modelo” (OLIVEIRA, 2005, p.102). 

 A Constituição Imperial de 1824 não legislou sobre a matéria família e nem 

sobre questões de ordem social, pois tais assuntos não preocupavam os governantes 

já que não eram considerados como fatos “fundamentais à estrutura e à ordem jurídica 

e política do Estado” (OLIVEIRA, 2005, p.103). A Constituição estabeleceu a religião 

católica com a oficial do império, legitimando o casamento católico como a única forma 

de constituição de família na época e, curiosamente, previa a elaboração de um 

Código Civil para o Império que teve seu anteprojeto elaborado por Augusto de 

Teixeira de Freitas, mas acabou não se tornando lei ante a existência de divergências 

políticas no poder legislativo. 

O nosso Direito Constitucional Imperial não tratou da família como 
célula máter da sociedade, pois ainda se tratava de um Carta 
Constitucional política, onde se importava mais com o individual do 
que com o social e ela limitou-se a tão-somente, a regular a 
transmissão do trono da família imperial (OLIVEIRA, 2005, p.102-103). 

Em matéria de família, com relação às normas para o casamento vigiam as 

Ordenações Filipinas e, por força do Decreto Imperial, datado de três de novembro de 

1827 impunha-se a obediência ao Concílio Tridentino e da Constituição do Arcebispo 

da Bahia acerca do matrimônio. Ademais, o Decreto Imperial datado de 31 de outubro 

de 1831, trouxe a idade de 21 anos como idade para o exercício dos atos da vida civil, 

“o que fazia cessar o poder paternal sobre os filhos, em contraponto ao regime anterior 

das Ordenações Filipinas que o pátrio poder não cessava” (HIRONAKA, 2016, p.34).  

Houve a elaboração da Consolidação das Leis Civis no ano de 1859, por 

Augusto de Teixeira de Freitas, que compilou a legislação que vigiam até aquele 

momento no império sem modificá-las. 

 A Consolidação das Leis Civis de Augusto Teixeira de Freitas, por se 
tratar do agrupamento das normas que até então vigiam no Direito 
Civil, trazia, por exemplo, normas com a do seu artigo 95, prevendo 
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que “as disposições do Concílio Tridentino, e da Constituição do 
Arcebispado da Bahia, a respeito do matrimônio, ficao em effectiva 
observancia em todos os Bispados, e Freguezias do Império”, com 
remissão as notas de rodapé ao Decreto de 12 de setembro de 1564, 
à Lei de 8 de abril  de 1569 e, por fim, ao Decreto de 3 de novembro 
de 1827, antes já referido. O art. 97 da monumental Consolidação 
determinava que os matrimônios não podiam ser celebrados contra as 
leis do Império e que seriam punidos eclesiásticos que recebessem os 
contraentes não habilitados. O regime da comunhão universal de bens 
era costume do Império e, por isso, presumido, a teor do artigo 111 da 
Consolidação das Leis Civis. (HIRONAKA, 2016, p. 34). 

O período Imperial no Brasil teve fim com a Proclamação da República sem 

que houvesse sido feita uma codificação do Direito Civil e, consequentemente, sem 

editar normas que inovassem no campo da família, sem modernizar seu conceito e, 

principalmente, sem criar conjecturas de novas formas de família no direito positivado 

perpetuando um modelo patriarcal de família.  

Com a Proclamação da República em 1889 pelos militares houve grandes 

transformações no Brasil, uma das mais marcantes foi a separação entre Estado e 

Igreja, retirando do poder da Igreja Católica os registros de nascimento, casamento e 

óbito.  

Um dos fatos marcantes ocorridos após a instalação da República foi 
a separação dos poderes temporais e espiritual, marcando o fim do 
Estado circa-sacra, tendo havido um trabalho especial, para isso, dos 
positivistas, da maçonaria e dos antimonarquistas buscando afastar 
de forma definitiva, as mãos da Igreja Católica, no controle das 
pessoas naturais, em termos de nascimentos, casamentos, óbitos e 
do controle dos cemitérios. (OLIVEIRA, 2005, p.104). 

Pouco tempo após a Proclamação da República, o Marechal Deodoro da 

Fonseca, então chefe do governo provisório, promulgou a lei do casamento por meio 

do Decreto 181, datado de 24 de janeiro de 1890, de autoria de Rui Barbosa, 

modificando a forma como eram celebrados os casamentos e rompendo 

definitivamente com as chancelas eclesiásticas sobre eles; “o artigo 26 extinguiu a 

possibilidade/ necessidade de chancela eclesiástica dos casamentos, que a partir de 

então somente seriam válidos se celebrados pelos Oficiais do Registro Civil”. 

(HIRONAKA, 2016, p.35).  Contudo, tal Decreto manteve outras regras já superadas 

para a época, como a disposição de que o divórcio não dissolvia o vínculo conjugal, 

só o seria pela morte de um dos cônjuges e autorizava a separação de corpos que 

terminava com o regime de bens. 

Portanto, antes da vigência do Código Civil de 1916, e após a 
Proclamação da República, manteve-se como modelo de constituição 
de família, a grande família patriarcal, agora pelo casamento civil. No 
entanto, é de se destacar que o modelo praticado tanto pelo poder 
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republicano como pela Igreja Católica, por intermédio do Direito 
Canônico, não diferenciava muito, pois, em ambos os modelos, não 
era permitida a dissolução do ato jurídico do casamento, pois o 
vocábulo divórcio de que tratava o texto do Decreto 181 seria o do 
divórcio não vincular, ou seja, que não rompia com o vínculo 
matrimonial. (OLIVEIRA, 2005, p.104). 

A República instituiu o casamento civil como única forma, aceita no Brasil, de 

constituição de família, posicionamento este que se confirmou com a promulgação da 

primeira Constituição Republicana em 24 de fevereiro de 1891, que mais uma vez não 

tratou da família no âmbito dos direitos sociais, apenas previa no § 4º do art. 72 “A 

República só reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita” (OLIVEIRA, 

2005, p.104). 

O primeiro Código Civil brasileiro - Lei 3.071 de 1 de janeiro de 1916, foi posto 

em vigência na segunda década do século XX, mas teve como influências as 

disposições legislativas que foram editadas para o século XIX “considerando que foi 

elaborado com fundamento no Código Iluminista de Napoleão Bonaparte de 1804 e 

no Código Civil Alemão (BGB) de 1900, da Escola Pandectista alemã que tinha o prof. 

Clóvis Beviláqua, com um de seus adeptos, no Brasil” (OLIVEIRA, 2005, p.105). 

O Código Civil brasileiro de 1916 estabelecia as regras das famílias do início 

do século passado, O referido código trazia uma visão limitada e discriminatória da 

família, restringindo-a a originária do casamento e impedindo a sua dissolução. Fazia 

distinção entre os membros da família e discriminava os vínculos extramatrimoniais e 

os chamados filhos “ilegítimos”.  

A família legal ou matrimonializada, imposta pelo Código Civil de 1916, 
era um modelo de família, que de forma humilhante, tinha a mulher 
casada, como uma pessoa relativamente incapaz que ficava no 
mesmo plano jurídico do Código, em termos de tratamento, com os 
menores relativamente incapazes, os silvícolas e os pródigos. Era 
ainda o modelo de família adotado pela Igreja Católica. (OLIVEIRA, 
2005, p.105) 

O código civil anterior era baseado em um único modelo de família, fundado na 

desigualdade e sustentado pelo patriarcado, centrado na figura do homem que 

concentrava o poder econômico e social da família. Representava o cenário social 

daquele momento, em que a parcela social economicamente dominante era reduzida 

às famílias proprietárias de escravos, os fazendeiros e os senhores de engenho. Deste 

modo, o código não se preocupava em assegurar direitos e respeitar a individualidade 

de cada membro da família, mas sim, segundo Girardi (2005, p.25) “em tutelar o 
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instituto jurídico da família, que, naquele momento, era tida, entre outras funções como 

meio de produção e de transmissão do nome e do patrimônio”. 

A finalidade do direito prescrito pelas normas do Código Civil de 1916 era 

proteger essas famílias de natureza agrária, profundamente marcadas pela 

solenidade e fundadas em bases patrimoniais, alheias à verdadeira realidade da 

família brasileira. Esse modelo familiar representado por este código foi muito 

valorizado na sociedade colonial, que estimava o matrimônio, tanto como solenidade 

religiosa como no convívio social, como condição honrada e venerada. 

O concubinato, significando o próprio termo de per si ou união estável, união 

livre, não era considerado, segundo Viviane Girardi apud Carmem Lúcia Silveira 

Ramos.  

[...] neste rumo, o relacionamento interpessoal designado como 
concubinato foi excluído pelo sistema jurídico liberal, que fechou ou 
olhos à realidade destas situações de fato, alijando-as de seus 
espaços, negando-lhes quaisquer efeitos de direito, o que permitiu a 
interpretação de que tais relações seriam ilícitas, contrárias a moral e 
aos bons costumes, refletindo uma discriminação fundamentada, de 
ponto de vista exclusivamente voltado para o discurso jurídico liberal, 
no princípio da legalidade. (GIRARDI,2005, p.26) 

A filiação não respeitava a realidade fática, mas sim, considerava a ótica do 

que era considerado moralmente aceito, considerando como filhos àqueles advindos 

do casamento, não permitido o reconhecimento legal dos filhos havidos fora do 

matrimônio. Deste modo, buscava-se tutelar a paz doméstica, assegurando o 

comportamento social tido como lícito e moralmente aceito para aquela sociedade. 

O Código de 1916 legitimava a superioridade masculina, tanto que a mulher 

solteira era tida como capaz, perdendo essa qualidade no dia do casamento. Pois, 

casada passava a ser tida como relativamente incapaz, não possuindo mais 

condições de gerir-se pessoal e patrimonialmente, sendo conferida e outorgada ao 

marido.  

A esposa confinada no regime de incapacidade relativa aos atos da vida civil 

restava os desígnios domésticos, destinando seu tempo às funções do lar. Limitando 

sua vida ao cotidiano doméstico, além das idas regulares à missa e a igreja, local 

considerado adequado às mulheres dignas da sociedade colonial brasileira. Visava 

proteger as famílias de natureza agrária, marcadas pela solenidade e fundadas em 

bases patrimoniais, alheias à verdadeira realidade da família brasileira.  
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Sob a ótica dessa sociedade patriarcal, a família era vista como algo estático e 

perene, sem importar com a realização pessoal de seus membros. Sendo um instituto 

dotado de funções; manter laços, relações política e perpetuar o nome e o patrimônio 

transmitido de geração em geração. 

A evolução pela qual passou a família forçou sucessivas alterações legislativas. 

Dentre elas, as mais expressivas foram o Estatuto da Mulher Casada, Lei n°. 

4.121/1962, que devolveu a plena capacidade civil à mulher casada e lhe deferiu bens 

reservados que lhe asseguravam a propriedade exclusiva sobre os bens advindos 

com os frutos do seu trabalho; e o instituto do Divórcio, emenda constitucional n°. 

09/1977 e Lei n°. 6.515/1977, que acabou com a indissolubilidade do matrimônio e 

eliminou a ideia da família como instituição sacralizada. 

Os surgimentos de novos modelos de família, tanto pela emancipação da 

mulher como pela genética, acabaram por dissociar do casamento o sexo e a 

reprodução.  

A partir destas transformações o enfoque dado à família volta-se muito mais à 

identificação do vínculo afetivo que enlaça seus integrantes. Como resta evidenciado 

no texto de Viviane Girardi. 

A família contemporânea não se conforma com as atribuições 
rigidamente estabelecidas pela qualidade de se ser homem ou mulher. 
Ser filho não significa mais estar sujeito aos desígnios do pai. A família 
contemporânea não é mais (e somente) o lugar da perpetração dos 
laços de sangue e da preservação do nome e patrimônio dos 
antepassados, finalidades esta que, outrora, se constituíam na razão 
de se “nascer e de se permanecer em família” (GIRARDI, 2005, p.23). 

A rapidez com que se modificaram as condutas sociais, movidas por influências 

e pressões das outras formas de conhecimento, trouxeram alterações significativas 

na vida privada e no comportamento social dos indivíduos, refletidas no seio familiar. 

O comportamento social do homem se modificou. A busca da realização e da 

felicidade pessoal passou a ser predominante nas relações de convivência familiar e 

social, e essas por sua vez, tornaram-se não só mais complexas como também plurais 

(GIRARDI, 2005). 

Nessa mudança veio a Constituição Federal de 1988 pondo fim aos séculos de 

hipocrisia e preconceito. Consagrando a igualdade entre homem e mulher, passando 

a proteger de forma igualitária todos os membros da família. Estendendo proteção 

igual à da família constituída pelo casamento, às famílias concebidas pelas uniões 
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estáveis entre homem e mulher. Estabeleceu a igualdade dos filhos, havidos ou não 

durante o matrimônio, ou por adoção, garantindo-lhes os mesmos direitos. 

O atual Código Civil entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003. Seu projeto 

original data de 1975, e teve seu trâmite no congresso nacional antes de ser 

promulgada a Constituição Federal de 1988. Por estar em completo descompasso 

com a nova constituição e como o novo sistema jurídico, é que o projeto sofreu 

modificações profundas e inúmeros remendos.  

A nova lei civil ampliou-se em cinco livros especiais, além da parte geral que foi 

conservada. No livro dedicado ao direito de família foram introduzidas alterações 

necessárias à adaptação da evolução social e dos costumes, incorporando, também, 

as mudanças legislativas sobrevindas no período, às chamadas Leis Especiais. 

Dentre elas cita-se como exemplo separação e divórcio, união estável e 

reconhecimento de filhos havidos fora do casamento.  Porém, não houve nenhuma 

inovação em seu texto, nem mesmo em direção as inovações apontadas pelo texto 

constitucional, como ilustra o texto de Maria Berenice Dias. 

O Código Civil procurou atualizar os aspectos essenciais do direito de 
família. Apesar de ter preservado a estrutura do Código anterior, 
incorporou boa parte das mudanças legislativas que haviam ocorrido 
por meio de legislação esparsa. Mas não deu o passo mais ousado, 
nem mesmo em direção aos temas constitucionalmente consagrados, 
ou seja, operar a subsunção, à moldura da norma civil, de construções 
familiares existentes desde sempre, embora completamente 
ignoradas pelo legislador infraconstitucional. Por esse motivo é alvo 
de variadas interpretações, comentários, sugestões e emendas. 
(DIAS, 2011, p.32) 

Apesar das relações matrimoniais tenderem a repudiar a interferência em sua 

esfera de privacidade, é exaustiva a regulamentação legal acerca do casamento. De 

modo que o código civil não disciplina somente os vínculos afetivos que buscam o 

respaldo da lei para se estabelecerem, mas, também, o dirigismo estatal também se 

impôs na união estável, ainda que este seja um relacionamento que se forma sem a 

interferência do estado (DIAS, 2011).  

O código vigente se utilizou das palavras do legislador do passado. Constata-

se que não se trata de um novo código, mas sim de um velho com uma nova 

roupagem. Conforme ilustra em seu brilhante texto, Maria Berenice Dias, o legislador 

tentou aperfeiçoar o código de 1916 a família do século vinte.  

Deste modo, não se pode dizer que é um novo código – é um código 
antigo com novo texto. Tenta, sem muito sucesso, afeiçoar-se às 
profundas alterações por que passou a família no século XX. Talvez o 
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grande ganho tenha sido excluir expressões e conceitos que 
causavam grande mal-estar e não mais podiam conviver com a nova 
estrutura jurídica e a moderna conformação da sociedade. Foram 
sepultados todos os dispositivos que já eram letra morta e que 
retratavam ranços e preconceitos discriminatórios. Assim as 
referências desigualitárias entre o homem e a mulher, as adjetivações 
da filiação, o regime dotal etc. (DIAS, 2011, p.32). 

Os avanços acima mencionados não são os únicos que foram significativos, os 

exemplos são vários. O legislador corrigiu alguns equívocos e incorporou orientações 

pacíficas na jurisprudência dos tribunais pátrios, como não mais determinar a retirada 

compulsória do sobrenome do marido do nome da mulher. Baniu a única hipótese de 

pena de morte fora das exceções constitucionais, assegurando o direito de alimentos 

mesmo ao cônjuge culpado pela separação. No entanto, perdeu a oportunidade de 

promover alguns avanços e continua carecendo de regulamentação em alguns 

aspectos como: a posse de estado de filho, a filiação socioafetiva, há muito tempo já 

reconhecida pela jurisprudência, e a normatizar as relações de pessoas do mesmo 

sexo.  

O legislador, infelizmente, cometeu uma inconstitucionalidade ao tratar em 

desigualdade as entidades familiares decorrentes do casamento e da união estável. 

Tal diferenciação não possui o respaldo da constituição, pois não está nela 

estabelecido que há hierarquia entre as entidades às quais o Estado empresta 

proteção. E, portanto, o que o legislador constituinte não distinguiu, não pode a lei 

ordinária diferenciar.  

O Livro IV do atual código civil (a parte especial dedicada ao Direito de Família) 

possui quatro títulos. O primeiro intitulado “Do Direito Pessoal” trata das regras do 

casamento; capacidade para casar, forma de sua celebração, validade e causas de 

dissolução; e trata, também, das relações de parentesco, filiação, reconhecimento de 

filhos, adoção e do poder familiar.  O segundo título “Do Direito Patrimonial” normatiza 

sobre o direito patrimonial decorrente do casamento, do usufruto e da administração 

dos bens dos filhos menores, dos alimentos e do bem de família. O terceiro título é 

dedicado à união estável e seus efeitos e o quarto título dispõe sobre os institutos de 

caráter assistencial e de proteção a Tutela e a Curatela.  

 

3.3 O DIREITO DE FAMÍLIA E ATUAL CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 
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A entidade familiar dissociada do pensamento jurídico de outrora, que só 

considerava como família aquela originária do casamento, passa por grandes 

transformações. Tornou-se comum ouvir que a família está em crise, e que todos os 

problemas sociais se devem ao desfazimento familiar. Porém, ao se observar a família 

contemporânea, à luz dos elementos que formam a realidade cultural, história, 

sociológica e econômica, constata-se que o núcleo familiar modificou sensivelmente. 

O seu centro de constituição deixou de ser o princípio da autoridade, para passar a 

ser o princípio da compreensão e do amor, que nos moldes da Constituição brasileira 

reflete o princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro – a promoção da 

dignidade da pessoa humana.  

Depois da segunda guerra mundial o princípio da dignidade da pessoa humana 

foi inserido no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em razão 

das grandes e graves violações aos direitos humanos cometidos durante esse fatídico 

episódio da história mundial.   

Contaminada por esse contexto, a Constituição brasileira de 1988 incorporou o 

princípio visando garantir ao ser humano o respeito independente de raça, religião, 

condição social, sexo, idade, expressão de pensamento, crença, pelo simples fato 

dele pertencer à sociedade.  Assim, a pessoa humana é o centro dessa nova 

constituição, assegurado o seu desenvolvimento completo. Nesse sentido “a 

dignidade, portanto, é o atual paradigma do Estado Democrático de Direito, a 

determinar a funcionalização de todos os institutos jurídicos à pessoa humana”, 

(PEREIRA, 2006, p.94). 

Como boa parte do direito civil está na atual constituição,  e esta acabou 

tutelando os temas sociais juridicamente relevantes, a fim de garantir-lhes a 

efetividade. A intervenção do Estado nas relações de direito privado acabou por 

revigorar as instituições do direito civil, que diante do novo texto constitucional 

forçaram o interprete do direito a redesenhá-lo sob a sua luz.  

De acordo com Paulo Luiz Netto Lôbo, o direito civil, que anteriormente era 

tratado como um direito totalmente privado e sem nenhuma interferência do direito 

público, passou a sofrer interferências da Constituição Federal. 

[...] a constitucionalização do direito civil, no Brasil, é um fenômeno 
doutrinário que tomou corpo principalmente a partir da última década 
do século XX, entre os juristas preocupados com a revitalização do 
direito civil e sua adequação aos valores que tinham sido consagrados 
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na Constituição de 1988, como expressões das transformações 
sociais (LÔBO, 2008, p. 18). 

Essa característica intervencionista advém do chamado Estado social, que 

intervém em setores da vida privada para proteger o cidadão. O direito civil 

constitucionalizou-se, afastando-se da concepção individualista e conservadora 

elitizada dos códigos do século passado, de modo que, a partir de então toda norma 

jurídica de direito das famílias exige o aval constitucional. Esse conjunto de valores 

da Constituição Federal, especialmente no tocante a igualdade de tratamento entre 

os cônjuges, afastou a concepção de que a mulher era mera colaboradora do marido 

na administração dos bens, na chefia da sociedade conjugal e no exercício do poder 

familiar.  

O legislador constituinte ampliou o conceito de família, calcado na nova 

realidade que se cominou, conferindo juridicidade ao relacionamento existente fora do 

casamento. Afastando a ideia de que a família se originava unicamente pelo 

casamento, passando a enxergar famílias, também, na união estável.  

Segundo Gustavo Tepedino, ao se analisar os artigos 226 a 230 da 

Constituição Federal brasileira, que tratam do direito de família, percebe-se que o 

centro da tutela constitucional são as relações familiares como um todo, e não mais o 

casamento.  

[...] verifica-se, do exame dos arts. 226 a 230 da Constituição Federal, 
que o centro da tutela constitucional se desloca do casamento para as 
relações familiares dele (mas não unicamente dele) decorrentes; e que 
a milenar proteção da família como instituição, unidade de produção e 
reprodução de valores culturais, éticos, religiosos e econômicos, dá 
lugar à tutela essencialmente funcionalizada, à dignidade de seus 
membros (TEPEDINO, 2001, p. 349). 

A família à margem do casamento passou a receber tutela constitucional, em 

razão de apresentar condições de sentimento, estabilidade e responsabilidade 

necessários à construção de uma família. Nesse redimensionamento do conceito de 

família, as relações monoparentais passaram a ser reconhecidas como entidades 

familiares. A partir de então, para configuração da família, deixou de se exigir 

necessariamente a existência de um par, o que acabou subtraindo-lhe a finalidade 

procriativa do conceito de família. Deste modo, a família passa a ter o dever de 

promover a dignidade e a realização pessoal de cada um de seus membros, de modo 

a agregar sentimentos, esperanças e valores ao indivíduo, servindo de alicerce na 

busca da felicidade.   
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O legislador constituinte normatizou o que já representava a realidade para 

milhares de famílias brasileiras, reconhecendo que a formação da família é um ato 

natural e que o casamento é apena uma formalidade, uma convenção social. Nos 

termos do artigo 226 da Constituição Federal, passou a receber a proteção estatal, de 

forma igualitária, a família originada pelo casamento, pela união estável e a família 

monoparental, que é a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes. 

O rol enumerado pela Constituição Federal não é taxativo, ele apenas enumera 

algumas formas ou tipos de famílias. Assim, a real intenção por trás desse artigo é a 

proteção de todas as entidades ou agrupamentos familiares e de todas as pessoas 

que os integram.  De modo que o conceito apresentado pelo artigo 226 é plural e 

indeterminado, firmado com uma clausula de inclusão geral.  

Nos dizeres de Gustavo Tepedino, o objeto da proteção estatal é a pessoa 

humana, o indivíduo e a sua proteção deve convergir para que as normas de direito, 

em particular as que regulem as relações do indivíduo no social. 

[...] é a pessoa humana, o desenvolvimento de sua personalidade, o 
elemento finalístico da proteção estatal, para cuja realização devem 
convergir todas as normas de direito positivo, em particular aquelas 
que disciplinam o direito de família, regulando as relações mais 
íntimas e intensas do indivíduo no social (TEPEDINO, 2001, p. 328). 

Pode-se confirmar esse entendimento por meio da simples leitura do §8º, do 

artigo 226, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988). 

Artigo 226 - 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. (Ênfases nossas). 

Corroborando nesse sentido, afirma Lôbo (2002), que não é a família 

propriamente dita que é protegida pela Constituição, mas sim a relação originada 

dela e o desenvolvimento pessoal que ela propicia. Levando-se sempre em 

consideração o melhor interesse da pessoa visando à aplicação do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

[...] não é a família per se que é constitucionalmente protegida, mas o 
locus indispensável de realização e desenvolvimento da pessoa 
humana. Sob o ponto de vista do melhor interesse da pessoa, não 
podem ser protegidas algumas entidades familiares e desprotegidas 
outras, pois a exclusão refletiria nas pessoas que as integram por 
opção ou por circunstâncias da vida, comprometendo a realização do 
princípio da dignidade humana (LÔBO, 2002, p. 46). 
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A Constituição deve ser interpretada de modo que garanta a maior eficácia 

possível, prevalecendo à extração do sentido que tenha o maior alcance social. 

Aferindo ao núcleo familiar à dignidade da pessoa humana a cada um de seus 

membros. 

A atual Constituição inovou no ordenamento jurídico, também, em relação à 

filiação, pois declara a absoluta igualdade entre os filhos (art. 227, §6º, da CF), de 

modo que esse instituto se passa a ser regido pela família sociológica.  Deu-se, 

então, a base para o reconhecimento de três formas de perfilhações: a formal, a 

biológica e a social. Nesse novo contexto, não há mais referência ao pátrio poder, 

mas sim ao Poder de Família ou poder familiar, que é aquele poder dever, exercido 

em igualdades de condições pelos genitores da criança.  

A Constituição traz por intermédio de seus artigos a ideia da família 

eudemonista, na qual a entidade familiar existe para proporcionar o desenvolvimento 

do indivíduo na busca pela sua felicidade, pautada na dignidade da pessoa humana 

como fundamento do Estado Democrático de Direito. 

 

3.4 O DIREITO DE FAMÍLIA CONTEMPORÂNEO BRASILEIRO 

 

A instituição familiar, assim como a sociedade, transformou-se ao longo dos 

séculos. “A família é o elemento ativo, nunca permanece estacionária, mas passa de 

uma forma inferior a uma forma superior à medida que a sociedade evolui de um grau 

mais baixo para outro mais elevado” (ENGELS, 1984, p.30).  

A família surge-nos como um grupo natural de indivíduos unidos por 
uma dupla relação biológica: por um lado a geração, que dá as 
componentes do grupo; por outro as condições de meio que postula o 
desenvolvimento dos jovens e que mantêm o grupo, enquanto os 
adultos geradores asseguram essa função. (LACAN, 1987, p.15) 

A família enquanto base da sociedade e do Estado atravessou períodos 

conturbados, guerras mundiais, embates políticos, conquistas tecnológicas, outorga 

de direitos às mulheres. A Constituição Federal brasileira promulgada em 1988 trouxe 

novidades à sociedade, legitimando modelos de família diferentes dos tradicionais, 

trazendo igualdade de direitos e deveres aos cônjuges, igualdade de tratamento aos 

filhos.  

A família como conhecemos passou por diversas mudanças. Raras vezes uma 

constituição produziu tantas mudanças na sociedade e na vida das pessoas como fez 



74 

 

 

 

a atual Constituição Federal. Os grupos familiares não originados pelo casamento 

eram discriminados, uma vez que não eram famílias. A busca pela felicidade do ser 

humano não era valorizada, já que as pessoas eram vistas como meio para garantir o 

trabalho e a produção.  

[...]. Após o advento da Constituição Federal de 1988, surgiu um novo 
paradigma para as entidades familiares, não existindo mais um 
conceito fechado de família, mas, sim, um conceito eudemonista 
socioafetivo, moldado pela afetividade e pelo projeto de felicidade de 
cada indivíduo. Assim, a nova roupagem assumida pela família liberta-
se das amarras biológicas, transpondo-se para as relações de afeto, 
de amor e de companheirismo. (TJMG, AI nº 1.0115.12.001451-5/001, 
Rel. Des. Eduardo Andrade, 1ª Câmara Cível, j.07/05/2013).  

Com a evolução da sociedade outros grupos familiares foram surgindo e 

necessitando a guarida da lei estatal. Nesse momento o casamento deixou de ser 

requisito fundamental para a construção da família, abrindo espaço para todas as 

manifestações afetivas, nas quais se manifestasse o desejo da construção de uma 

entidade familiar. 

Buscando concretizar as normas constitucionais, as novas entidades familiares 

passaram a ser respeitadas e protegidas pelo Estado.  A nova Constituição abraçou 

a ideia da família plural, impedindo a criação de uma receita de um modelo rígido e 

imutável para a formação da família. Assim, as relações familiares foram 

repersonalizadas, passaram a ser dotadas de novas características predominantes: o 

afeto, a estabilidade e a ostensibilidade. Nesse contexto aparecem as famílias 

formadas por pessoas do mesmo sexo, as famílias multiparentais, paralelas e tantas 

outras.  

Fernanda Tribist conclui que, muito embora a Constituição Federal não declare 

a supremacia de uma forma de entidade familiar sobre a outra e proteja a todas de 

forma igualitária, o ordenamento jurídico pátrio não abrange as novas entidades 

familiares, permanecendo questão a esse respeito sendo disciplinadas pela 

jurisprudência dos tribunais pátrios.  

É importante destacar que a atual lei brasileira declara a ausência de 
supremacia de uma forma de entidade familiar sobre outra, o que, sem 
sombra de dúvidas, feriria os princípios constitucionais, entre eles o da 
igualdade e da dignidade: a única possibilidade de efetivação da 
democracia na sociedade bilateral é o respeito recíproco, a igualdade 
moral e jurídica. A afetividade passou a ser fator determinante na 
constituição e caracterização de uma família, assim, razão não há para 
desconsiderar as famílias homoafetivas, afinal o afeto o qual é 
existente na maior parte das uniões homossexuais, é idêntico ao 
elemento psíquico e volitivo das uniões conjugais e companheirismo. 
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Neste sentido, historicamente tem-se que o Estado tende a manter 
suas leis, em contraposição à sociedade que segue sua evolução, sem 
aguardar a devida proteção legal. Levanta-se, pois, a indagação: 
quanto tempo levará o Estado a rever seu ordenamento jurídico e 
abranger as novas entidades familiares? E permanece a questão 
sendo disciplinada pelas jurisprudências, em questão ainda distante 
de ser pacificada. (TRIBIST, 2010, p.02) 

No Direito de Família, a jurisprudência sempre exerceu papel fundamental, pois 

são os julgados que apresentam a aplicação do direito ao caso concreto, e tal deve 

ser em sintonia com a evolução da sociedade. Os tribunais têm decidido as questões 

que envolvem problemas familiares com a equidade, acompanhando a evolução da 

ciência e dos valores morais e sociais gerando uma verdadeira construção do Direito.  

Nos últimos anos, grandes mudanças ocorreram; as mulheres passaram a 

exercer atividades profissionais, assumindo papeis decisivos em vários setores da 

sociedade; os valores morais e sociais sofreram alterações, levando aos tribunais 

problemas e situações a serem solucionados, tendo a Jurisprudência construído um 

novo direito de família.  

“[...] o direito mostra-se como nunca, sua necessidade de ser pensado, 
não só como algo estanque, mecânico e matemático, mas como uma 
realidade dinâmica que se interpreta, não só numa perspectiva 
legalista, mas no mínimo, numa dimensão que congrega a norma 
como um todo (princípios e costumes, por exemplo), uma projeção 
axiológica (onde se coloca em jogo valores últimos buscados pela lei 
e sua atualização) e uma inserção fática (que viabiliza atender as 
peculiaridades de cada caso). (Acórdão 700041169009 da 8ª Câmara. 
J. 23/05/2002. Rel. Des. Rui Portanova ‘in’ JGC/TJRS – RT 802/358 e 
seguintes). 

O afeto é algo intrínseco a família de modo que não existiriam as relações 

familiares, ao menos na forma como estamos acostumados a ver e a vivenciar, se o 

afeto fosse algo separado da família, ele está na base da construção das relações 

familiares, seja nas relações conjugais ou as parentais. “Porque a família é um fato, 

assim como os conflitos também são fatos” (HIRONAKA, 2006, p.434), e a afetividade 

é algo que atinge o fato, tanto de maneira positiva como negativa, gerando 

consequência sobre as relações interpessoais e intrapessoais. O afeto perpassa e 

transpassa a família, o conflito, os enlaces e os desenlaces, está presente no amor e 

no desamor. “Porque o afeto tem um quê de respeito ancestral, tem um quê de 

pacificador temporal, tem um quê de dignidade essencial. Este é o afeto de que se 

fala. O afeto-ternura; O afeto-dignidade” (HIRONAKA, 2006, p.436). 

A afetividade, por sua vez, contamina o fato, nos seus desvãos 
positivos (e aí ela pode ser sinônimo de amor, de carinho), ou nos seus 
desvãos negativos (e então sua sinonímia se faz pelo avesso), tudo 
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isso exatamente porque o afeto não é apenas amor; mas, antes 
ternura. E a vantagem do afeto, compreendido assim, é a possibilidade 
da realização da ternura na vida de cada um dos membros de uma 
família e em cada relação familial que os envolva (de conjugalidade ou 
de parentalidade), tanto nos momentos de paz como nas ameaças de 
conflito. Falo da bipolaridade do afeto, como se quer descrever, aqui, 
para que ele seja, de uma só vez, o denominador comum das relações 
familiares, em qualquer tempo do desenvolvimento delas, em tempo 
de paz ou em tempo de conflito, e também que ele seja o paradigma 
da dimensão ética no direito de família. (HIRONAKA, 2006, p.434 – 
435). 

Os conflitos familiares têm como cenário as questões ligadas ao afeto, seja nos 

casos em que não há aceitação de um membro da família em suas particularidades 

por outro membro, como por exemplo: os conflitos no âmbito familiar entre pais e filhos 

homossexuais ou entre pais e filhos que tem visões de mundo divergentes em relação 

a vários aspectos da vida; seja nos casos em houve uma traição por um dos 

cônjuges/companheiros em razão do fim do amor naquela relação e o traído move 

ação de separação buscando mais do que a dissolução da união, busca vingança 

agindo de diversos modos maléficos para si, sua prole e sua família, a fim e atingir 

esse objetivo.  De modo que seria impossível militar em esfera tão íntima destes 

conflitos, “sem observar que estas relações em conflito têm a marca diferenciada do 

afeto em sua base, característica completamente distinta das marcas que matizam 

outras relações humanas, consequentes no mundo jurídico”? (HIRONAKA, 2006, p.435). 

Segundo Maria Berenice Dias, direito de família “são os restos do amor que 

batem às portas do judiciário” (DIAS, 2011, p.05) não há como lidar com os restos do 

amor sem levar o afeto em consideração, pois em nenhum outro lugar as dores são 

mais duras e angustiantes.  De maneira que se deve buscar usar o Direito como uma 

ferramenta para pacificação do conflito familiar, levando em consideração o afeto que 

une os envolvidos, buscando minimizar os danos gerados visando trazer paz aqueles 

que tanto sofrem. 

Uma tal insistência (do advogado familiarista, e modo geral) em atiçar 
o conflito, ampliando-o para fora e para além de sua moldura real, no 
mais das vezes é movida muito mais pelo costume de assim atuar – 
costume tão ancestral quanto inexplicável, afinal de contas – dos que 
atuam nas lides do direito de família, do que pelas necessidades 
afetivas dos membros da própria família. Falamos em termos gerais, 
como deve ser, porque não há um só exemplo que dê conta da 
universalidade desta verdade, nem é possível esgotar, numa 
sequência, a totalidade dos casos em que o peso das curiosidades 
cabe. (HIRONAKA, 2006, p.435-436). 
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3.5 O CONFLITO FAMILIAR 

 

De todas as instituições, a família é a mais antiga. Nasceu com o próprio 

homem. Para as escolas evolucionistas, na linha de Darwin, Morgan, Létourneau e 

outros, a família como é conhecida atualmente nem sempre existiu. A ideia de 

promiscuidade sexual primitiva antecedeu a família poligínica e a poliândrica.  A 

primeira constituída pela união de um homem com várias mulheres; difundida na idade 

antiga, é o caso de Salomão com suas 700 esposas e 300 concubinas; e a segunda 

pela união de uma mulher com vários homens, menos difundida do que a poligínica, 

encontrada na India, no Ceilão, no Tibé e nas tribos bantos. Hoje os esquimós na 

Groenlândia e os budistas no Tibé e no sul da India praticam a poliandria, que chega 

a ter existência até mesmo entre irmãos (MACHADO PAUPÉRIO, 1992).   

Ao longo da história da humanidade existiram conflitos entre os grupos sociais, 

e internamente entre os membros de tais grupos.   Desde as primeiras formações 

familiares percebe-se o conflito familiar. Cada grupo social estabelecia as regras de 

conduta, estabelecendo regras e estrutura familiar. 

Nas famílias antigas havia desigualdades, dentro da família a irmã não tinha os 

mesmos direitos do irmão, do filho emancipado ou da filha casada deixarem por 

completo de fazer parte da família, assim nas leis gregas e romanas e demais leis da 

época. Todos os direitos eram transmitidos do pai para o filho primogênito, de 

sacerdote e de administrador do patrimônio. (COULANGES, 2008). 

Os costumes dos povos antigos tinham a primogenitura como importante 

direito, o que gerava conflitos entre os irmãos porque eram tratados de forma 

diferente. A Bíblia traz o conflito entre Esaú e Jacó.  É uma história do livro de Gênesis, 

parte integrante da Bíblia. Trata da relação entre os filhos gêmeos 

de Isaque e Rebeca. Segundo a tradição, o filho primogênito tinha direitos exclusivos. 

Dentre os gêmeos, o que nascera primeiro fora Esaú. A mãe tinha preferência pelo 

mais novo, Jacó, chegando a planejar junto com ele, para enganar o pai que estava 

velho e já não enxergava bem. Rebeca ajudou Jacó a passar-se por Esaú, para roubar 

o direito deste. O fato cria uma inimizade grande entre os gêmeos.  

A desigualdade entre os membros da família sempre motivou conflitos 

familiares. Nos dias atuais, em função das transformações sociais experimentadas 

pela família contemporânea, principalmente, em função da igualdade e da flexibilidade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isaque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rebeca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primog%C3%A9nito
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAmeos
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experimentada trazida pela Constituição Federal de 1988, os seus membros 

passaram a querer que a sua opinião fosse levada em consideração dando vazão à 

instauração do conflito, com maior visibilidade. 

 O termo conflito, “originado do latim confictus, de confligere, é aplicado na 

linguagem jurídica para indicar embate, oposição, encontro pendência, pleito” (SILVA, 

2007, p. 344). Significa, portanto, colisão de ideias ou de interesses, formado por “um 

embate ou divergência entre fatos, coisas ou pessoas” (SILVA, 2007, p. 344). 

Nas palavras PISANI et al, 1992, apud LOPES, 2012, sob o ponto de vista da 

Psicologia, o conflito pode ser definido como o estado psicológico decorrente da 

situação em que a pessoa é motivada, ao mesmo tempo, para dois comportamentos 

incompatíveis. O conflito nasce precisamente da necessidade de se fazer uma 

escolha, uma opção. A satisfação de um motivo leva automaticamente ao bloqueio e 

frustração do outro. 

O conflito é algo próprio da natureza do ser humano, tendo em vista que cada 

indivíduo é um ser único que pode encontrar semelhanças nos outros, mas não um 

outro igual a si. São inevitáveis e acontecem ao longo do desenvolvimento da pessoa 

humana em todas as fases etárias, divergindo apenas em número e força. Sendo de 

extrema importância aprender a lidar com ele, encarando-o de frente, caso contrário 

o ser humano “passaria a vida toda escondendo-se de si próprio” (CACHAPUZ, 2004, 

p.108-109). 

O conflito é algo inerente à natureza do ser humano, nas palavras de Paiva, o 

homem tem suas necessidades “e também valores que os diferem dos demais seres 

humanos. Cada um possui interesses que nem sempre encontram amparo no direito 

ou na moral” (PAIVA, 2016, p. 96). 

Os conflitos fazem parte da vida humana, sejam eles subjetivos 
(intrapessoais), sejam intersubjetivos (interpessoais). Eles costumam 
ser encarados como indesejáveis ou como sinais de fraqueza, o que 
provoca a necessidade de superá-los em vez de elaborá-los, ou seja, 
de entendê-los, transformando-os em oportunidades de melhorar a 
qualidade dos relacionamentos pessoais ou sociais. Em decorrência 
dessa visão, as pessoas procuram evitá-los, utilizando diferentes 
mecanismos que caracterizam formas de comunicação diversas 
(OLIVEIRA et al, 2008, p. 16). 

Os conflitos de interesses fazem parte da sociedade. Os contrastes existentes 

entre os seres humanos nem sempre são destrutivos; o que se considera negativo é 

a falta de habilidade de lidar com as discórdias. 
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Em verdade, os conflitos de interesses são inevitáveis em todos os níveis de 

idade no desenvolvimento do ser humano, divergindo apenas em número e força. O 

que é de suma importância é aprender a lidar com eles para não os deixar dominar o 

contexto causando um fim ao relacionamento. (LOPES, 2012). 

O conflito, em si, não é ruim, a depender do que se faz com ele, pode ser uma 

oportunidade de transformação e de crescimento pessoal (CACHAPUZ, 2004) ou 

pode destruir vidas, violando a dignidade humana de todos os envolvidos nele. Posto 

que já se tenha o conhecimento de que um adulto saudável está atrelado a uma 

infância saudável, rodeada de afeto e cuidado em uma família estruturada.  

Quando as pessoas têm essa visão que é melhor superar os conflitos do que 

entendê-los, surgem as grandes desavenças que muitas vezes parecem 

inconciliáveis. Em um relacionamento familiar, seja entre os genitores e seus filhos ou 

em um relacionamento a dois, o conflito sempre acontece, pois, cada ser humano é 

único e traz questionamentos e inquietações próprias, que entram em “choque” com 

as do outro indivíduo. Além disso, ainda que as mesmas pessoas lhes transmitam os 

mesmos valores e educação, no caso de irmãos, não há garantias de que esses se 

tornarão pessoas semelhantes.  

Em se tratando de um casal, em que cada um é fruto de uma família que 

transmitiu a essa pessoa os seus valores e formas de ver a vida, torna-se quase 

impossível não existirem conflitos na família. Não que isso seja uma coisa maligna, 

pois cada um traz consigo uma forma de demonstrar amor, o que muitos chamam de 

linguagem de amor, e isso nem sempre é fácil de compreender e aprender a conviver. 

Aceitar a pessoa como ela é, com seus defeitos e qualidades, não é tarefa fácil e muito 

menos amá-la. 

Quando o conflito não é tratado de forma adequada, entendendo-o, 

transformando-o em uma oportunidade de melhorar a qualidade dos relacionamentos 

pessoais ou sociais, ele pode trazer consequências prejudiciais que podem causar 

danos irreparáveis a pessoa humana. 

Em razão da característica interpessoal do conflito familiar, ou seja, o poder de 

afetar um número indeterminado de vítimas, é que o seu efeito se torna devastador. 

Tome-se como exemplo um caso de violência doméstica em que o marido agride a 

mulher verbal e fisicamente na frente dos seus filhos. Esse homem tem essa atitude, 
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reiteradas vezes, até que um dia passa dos limites, quase mata a esposa e os vizinhos 

chamam a polícia e ele é preso.  

Nesse caso há inúmeras vítimas, a esposa e os filhos em primeiro plano. Mas, 

observemos que toda a família do agressor e vítima é de algum modo atingida. Sejam 

os pais da mulher agredida, que sofrem ao ver sua filha e netos sofrerem. Sejam os 

pais do agressor que sofrem ao verem que o filho que criaram com tanto amor é capaz 

de atrocidades, se sentem humilhados e envergonhados. Seja, ainda, os irmãos e 

irmãs da agredida e do agressor que têm que lidar com os “respingos” do fato dentro 

de seus lares, explicando para seus próprios filhos o que aconteceu ou até acolhendo 

os sobrinhos vitimados. 

Isso sem falar nos vizinhos que presenciaram e ouviram as brigas. Que, 

provavelmente, se sentiram estranhos, como que de “mãos atadas” vendo aquilo 

acontecer, temendo pela vida daquela mulher e daquelas crianças. Além do próprio 

agressor, que sofrerá com as consequências dos seus atos. Levado à justiça, punido 

com uma possível medida de afastamento do lar, pena de prisão e multa.  

De acordo com Warat apud Lopes  

o importante não é saber evitar ou suprimir o conflito, porque este 
costuma ter consequências danosas e paralisadoras; o propósito é 
encontrar a forma de criar as condições que estimulem uma 
confrontação construtiva e vivificante do conflito. É possível fazer uma 
diferenciação útil entre controvérsia energética e disputa nociva. 
(WARAT, 1998, apud, LOPES 2012, p.22). 

O conflito familiar é gerado no seio familiar, cada ser humano possui 

características singulares, que vão da idade, ao temperamento, composição genética 

entre outros fatores. E, como em qualquer outra relação, há alianças e jogos de 

poderes.   A família como um todo precisa saber lidar com conflitos, além de ter uma 

cultura de ajuda mútua. Quando os conflitos familiares não são resolvidos, poderá 

ocorrer um distanciamento emocional da família, acarretando em uma disfunção 

psicológica tanto dos pais quanto dos filhos. 

Para Ana Claudia Rossaneis “o conflito familiar é responsável por grande parte 

dos conflitos que acabam por ameaçar ou violar os Direitos da Personalidade” 

(ROSSANEIS, 2015, p. 95), conflitos estes que necessitam, na maioria dos casos, de 

um tratamento rápido, adequado e eficaz para todos os envolvidos. 

Como é no seio da família que o ser humano se desenvolve dignamente, e lhe 

sendo assegurado a dignidade humana, enquanto princípio constitucional que o é. 

Uma vez que a “essência do ser humano é fonte de todos os direitos da personalidade” 
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(PAIVA, 2016, p. 101), nas palavras de Cleide Aparecida Gomes Rodrigues 

Fermentão: 

A dignidade enfeixa os direitos da personalidade, os direitos 
fundamentais do indivíduo, e consagra a afirmação de integridade 
física e espiritual do homem, a garantia do desenvolvimento de sua 
personalidade e a defesa de sua autonomia individual.  
De toda a sorte, a dignidade acaba sendo, de forma direta e evidente, 
a fonte ética dos direitos da personalidade (FERMENTÃO, 2006, p. 
252). 

Nas palavras de Luís Alberto Barroso dignidade poder ser conceituada como: 

[...] a conduta moral consiste em agir inspirado por uma máxima que 
possa ser convertida em lei universal; todo homem é um fim em si 
mesmo, e não deve ser instrumentalizado por projetos alheios; os 
serem humanos não têm preço nem podem ser submetidos, pois eles 
são dotados de um valor intrínseco absoluto, ao qual se dá o nome 
dignidade. (BARROSO, 2014, p.72). 

E, como já visto, a família é tutelada pela Constituição brasileira, que por certo 

está vinculada ao desenvolvimento da dignidade das pessoas humanas de seus 

integrantes, sendo apropriado salientar que a família é um espaço comunitário, o qual 

deve ser caracterizado como propiciador de existência digna e de vida em comunhão, 

a todos os seus membros e agregados, de modo que os transtornos provocados pelos 

conflitos familiares e seus efeitos se tornam violadores da dignidade humana 

experimentada no seio da família. 

Em decorrência das alterações históricas ocorridas nas últimas décadas, a 

família tem buscado o Direito como um terceiro que participa do conflito, como uma 

espécie de solucionador. Partindo desse contexto, buscou-se compreender as 

especificidades das relações entre os saberes da Psicologia e do Direito (MELO, 

2013) e, analisando as especificidades dos conflitos familiares, principalmente, quanto 

aos seus efeitos na família e na sociedade propomos o uso da mediação, como forma 

de pacificação da família e a posteriori da sociedade. 
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4. MEDIAÇÃO E OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

 

É de conhecimento notório que o Poder Judiciário brasileiro se encontra 

abarrotado de processos, e um dos principais fatores para isso é morosidade 

enfrentada ao longo das últimas décadas. 

É sabido que a morosidade é fruto, também, do elevado número de recursos 

existente na legislação brasileira, em especial na legislação do processo civil e 

constitucional, que, em muitos casos, acabam por eternizar os processos no âmbito 

do Poder Judiciário. Percebe-se, ainda, do conteúdo do novo Código de Processo 

Civil que não houve um tratamento no sentido de se promover, efetivamente, a tão 

esperada e decantada celeridade processual. Questiona-se a estrutura dos órgãos da 

jurisdição e auxiliares da justiça, bem como a escassez de juízes, promotores e 

servidores em número suficiente para a quantidade de processos existente. Observa-

se muitas críticas atribuindo como fator a morosidade na justiça, atribuindo, muitas 

vezes, essas críticas aos juízes em razão da demora de seus pronunciamentos no 

processo. 

Com base no noticiado setembro de 2014, pelo jornal O Estadão, acredita-se 

que deve ser feita uma ressalva, pois segundo relatório do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), quando comparados com os juízes europeus, os brasileiros são mais 

produtivos. “Cada um dos 16.000 juízes brasileiros produzem, em média, 1.616 

sentenças por ano, contra a média de 959 dos juízes italianos, 689 dos espanhóis e 

397 dos portugueses” (ESTADÃO, 2014, s/p). Ainda assim, o Poder Judiciário 

brasileiro é um dos mais morosos e assoberbados. 

Aumentar a quantidade de juízes por número de habitantes não resolveria o 

problema da morosidade da justiça brasileira, bem como, não faria com que o número 

de processos, por si só, diminuísse, pois, como visto em Serbena et al (2013, p. 90), 

“agregado ao aumento do número de juízes deve estar atrelada uma análise de outros 

instrumentos que poderiam melhorar a eficiência e a produtividade do sistema judicial 

brasileiro”. 

Somado a isso, nota-se que a formação do profissional do Direito, na 

graduação, é voltada para a atuação no ambiente do processo judicial, notadamente 

para o contencioso, dando-se pouca atenção a formação acadêmica no que se refere 
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à solução alternativa de conflitos de interesses. Mas, atualmente, presencia-se em 

todos os quadrantes do mundo, o ressurgimento dos meios alternativos de resolução 

de conflitos de interesses, como forma de pacificação social, destacando-se dentre 

eles a mediação, como um dos métodos utilizados para tentar resolver essa crise da 

jurisdição estatal. Estimula-se, assim, modernamente, a utilização dos meios 

alternativos de solução de conflitos de interesses (mediação, conciliação e 

arbitragem). 

Não por outra razão, que se verifica a introdução, recentemente, da mediação 

entre nós, por intermédio da Lei federal n°. 13.140/2015, denominada Lei da 

Mediação. Nessa mesma época, precisamente no ano de 2015, pela Lei federal n°. 

13.105/2015, novo Código de Processo Civil, foi ela prevista na Parte Geral do referido 

Código e também quando do tratamento das ações de família. A Lei da Mediação, em 

seu art. 1°, parágrafo único, define mediação, afirmando que “considera-se mediação 

a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que escolhido 

ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções 

consensuais para controvérsia”. 

A utilização da mediação e a celebração de acordo pelas partes litigantes, 

contudo, não devem ser utilizadas tão somente com o objetivo de “desafogar” o Poder 

Judiciário, pois o acordo deve brotar como uma consequência natural da utilização 

desse mecanismo. O argumento da celeridade para o término do litígio é sedutor, 

tornando-se um fator estimulante para conquistar os demandantes, mas isso não pode 

caracterizar-se numa forma de se forçar acordos. Para o Estado e para a sociedade 

como um todo, o que interessa é a pacificação social com resultados para todos. 

Deve-se estimular a utilização desses meios alternativos de solução consensual, mas 

jamais impor uma solução por meio deles. 

A importância dessa prática já demonstra evidências de ser uma alternativa 

viável para a transformação de conflitos de interesses. Vê-se em Müller, Beiras e Cruz 

(2007), que a implementação do programa chamado “Serviço de Mediação Familiar” 

– considerado pioneiro no Brasil –, ao incorporar profissionais da Psicologia no 

processo de mediação, promove uma tratativa mais humanizada, lidando com os 

aspectos emocionais de uma relação desgastada, sem recorrer aos métodos 

tradicionais (ao menos em primeiro momento), onde os litigantes são postos como 

adversários. 
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Para que o referido instituto possa surtir os efeitos para os quais foi introduzido 

ao ordenamento jurídico pátrio, será necessária uma mudança de mentalidade e do 

pensamento da comunidade jurídica, a fim de conferir a ela o entendimento sobre os 

benefícios que a mediação poderá trazer as pessoas, a toda sociedade e ao próprio 

Poder Judiciário, demonstrando importância como instrumento de cultura de paz, e 

instalando a percepção de que se transforma o conflito de interesses por meio do 

diálogo. 

Outrossim, a necessidade de estímulo a fontes alternativas de solução de 

conflitos de interesses de forma consensual na tratativa de conflitos de interesses 

também é ressaltada por Trentin e Zeni (2010), sem desprestigiar o modo tradicional, 

ou seja, o processo judicial, a cargo da jurisdição estatal. Esses estudiosos indicam 

que a mediação, sobretudo nas relações que contam (ou contaram) com cargas 

afetivas – como no caso relações familiares –, facilita o processo de construção de 

soluções satisfatórias. 

 

4.1 OS MEIOS ALTERNATIVOS SOLUÇÃO DE CONFLITOS  

 

Na atualidade as relações humanas têm se apresentado conflituosas, em 

qualquer discussão banal as pessoas ameaçam que irão processar uma as outras, já 

não é possível ver uma conversa saudável sobre temas do cotidiano, como política ou 

sobre as questões emblemáticas que ocorrem no país, sem que tudo se transforme 

em um espetáculo, em que ambos se ofendem e quase partem para a agressão física. 

“Verifica-se uma completa degradação entre laços afetivos ou mesmo de cordialidade, 

entre membros de uma mesma família, de uma mesma comunidade e de uma mesma 

sociedade de modo geral” (LAGO, 2013, p.73).  

O conflito denota a ideia de embate, oposição, divergência, contenda, pleito, 

sobreposição de ideias contrárias; enquanto vocábulo jurídico “prevalece o sentido de 

entrechoque de ideias ou de interesses em razão do qual se instala uma divergência 

entre fatos, coisas ou pessoas” (TARTUCE, 2015, p.3). Pode ser visto como uma crise 

de interação entre pessoas, ou como uma crise vivenciada por uma pessoa enquanto 

ela enfrenta um problema de foro íntimo ou ainda algo que necessita de uma resolução 

frente ao Poder Judiciário. 
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O enfrentamento dessas questões trazidas pela atualidade precisa ser através 

de meios eficazes, céleres e mais baratos, pois fatores como a morosidade na 

prestação jurisdicional, a burocracia da Justiça, a onerosidade do valor das custas e 

emolumentos judiciais a serem pagos em caso de propositura de uma ação, as 

sobrecargas de processos do Poder Judiciário impedem que os conflitos sociais sejam 

resolvidos por essa via no tempo adequado com acesso para todos os cidadãos sem 

distinção de poder aquisitivo. É comum ser noticiado pela mídia que o Poder Judiciário 

não atende aos anseios da população brasileira, que os juízes e promotores auferem 

autos salários para exercer seus cargos, mas prestam um desserviço à população. 

Frente a esse caos faz-se necessária à implementação de um novo modo de 

resolução de conflitos.  

O surgimento de tais técnicas está atrelado à década de 70, época em que 

“diversos países iniciaram um movimento em busca da transformação das leis 

processuais, da reformulação do processo judicial e de um acesso à justiça eficiente 

e célere” (LAGO, 2013, p.74). Atualmente é pacifico o entendimento de que a reforma 

do judiciário deve se dar, principalmente, pensando no bem-estar do jurisdicionado. 

Uma das formas de se solucionar esta crise passa pelo 
desenvolvimento e consequentemente êxito dos meios alternativos de 
solução de conflitos, em que o cidadão atua na administração da 
justiça como solucionador das contendas. (MEDINA, 2004, p.34). 

Visando atender a essa premissa novas formas de resolução de conflitos 

surgiram fazendo com que o processo deixasse de ser o único meio para resolver as 

contendas da sociedade. “A desprocessualização de controvérsias no direito moderno 

representa retomada de uma longa tradição jurídica, em que a solução dos litígios se 

dava pelos particulares sem vinculação com o Estado, embora estivesse disponível 

para prestar a tutela jurisdicional”. (TARTUCE, 2015, p.146-147). 

Deixou de ser simplesmente um instrumento para alcançar os fins aos 
quais se destina, mas passou a ser uma instituição humana imposta 
pelo Estado cuja legitimidade deve estar vinculada à consecução dos 
objetivos aos quais ele se propõe. Assim, neste momento a ciência 
processual sofre uma onda renovatória. Abandona-se, pouco a pouco, 
o preconceito de entender o processo como meio puramente técnico 
e avalorativo. Passa-se a revisitar os institutos processuais 
tradicionais intentando buscar novas soluções para novos ou velhos 
problemas, com o auxílio de uma metodologia que permite amoldar de 
maneira consciente e eficaz as modificações processuais aos 
objetivos a serem alcançados. (AZEVEDO, 2004, p.151). 

Em uma tentativa de transformar a realidade, seguindo tais preceitos, “surgiram 

três ondas renovatórias do Direito com o escopo de melhorar o processo e, em 
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especial, o acesso à justiça” (LAGO,2013, p.76). A primeira onda foi a que promoveu 

assistência judiciária à população com menor poder aquisitivo, com a finalidade de 

combater os obstáculos econômicos que impediam o acesso à justiça por essa parcela 

da população. 

 A segunda onda foi que promoveu os interesses difusos e coletivos, 

oferecendo “tutela para estes interesses que não possuíam guarida na sistemática 

tradicional. Pode-se entender com interesses difusos os interesses transindividuais, 

de natureza indivisível, que têm como titulares pessoas indeterminadas ligadas por 

circunstâncias de fato” (LAGO, 2013, p.76). Como por exemplo, uma fábrica polui o ar 

e água de determinada cidade, as vítimas desse fato são inúmeras: os habitantes da 

cidade, os habitantes das cidades vizinhas, todas as pessoas que consumiram a água 

contaminada que podem ser outras além dos habitantes atuais do local; a poluição da 

água pode poluir o solo gerando danos para os produtores rurais e pode ter 

contaminado os seus produtos que foram vendidos para uma grande quantidade de 

pessoas nos supermercados, as quais não são possíveis determinar etc. Antes da 

segunda onda renovatória o processo judicial levava em consideração apenas os 

interesses individuais e a resolução desses conflitos de interesse, ignorando os 

interesses coletivos e difusos. “O sistema jurídico, de modo geral não propiciava boas 

condições ao particular, quando este propunha ação por interesse difuso. Porém, a 

visão individualista do devido processo judicial foi cedendo lugar a uma concepção 

social coletiva”. (LAGO, 2013, p.77). Ademais ao trazer o foco para as ações no âmbito 

coletivo geraria uma redução na quantidade de processo remetidos ao Poder 

Judiciário, que pode julgar de uma só vez, com decisão judicial surtindo efeito para 

todas as pessoas que comprovadamente forem vítimas, uma questão que afeta 

inúmeras pessoas que poderiam propor seus inúmeros processos individuais.  

A terceira onda renovatória teve o condão de modificar a sistemática até então 

adotada, culminando em “um conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e 

procedimentos utilizado para prevenir e processar disputas nas sociedades 

contemporâneas” (MEDINA, 2004, p.40). Como meio de conclamar formas mais ágeis 

e especializadas de resolução de conflitos em lato sensu. 

O enfoque do acesso à justiça encoraja a exploração de uma 
variedade de reformas, como, por exemplo, as que alteraram as 
formas procedimentais e as que criam novos tribunais. O uso de 
pessoas leigas, ou paraprofissionais, e a utilização de mecanismos 
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informais de solução dos litígios também são fatores estimulados pela 
chamada terceira onda. (MEDINA,2004, p.41). 

Essa onda teve como embasamento “buscar um modo mais rápido e barato de 

fazer justiça, além de recorrer a uma efetividade maior na solução de seus conflitos, 

mantendo as próprias partes no controle dos mesmos” (RUIZ, 2003, p.259), tendo a 

sua origem na Alternative Dispute Resolution (ADR) norte-americana. 

Em 1976, foi realizada nos Estados Unidos a Conferência Pound, 
encontro de teóricos e profissionais do direito para discutir a 
insatisfação com o sistema tradicional de distribuição estatal de 
justiça. Nessa oportunidade, o professor Frank Sander propugnou que 
as cortes americanas tivessem “várias portas”, algumas conduzindo 
ao processo e outras, a vias alternativas. (TARTUCE, 2015, p.146) 

Segundo Lago (2013) nos “Estados Unidos da América inúmeros mecanismos 

alternativos de solução de conflitos são utilizados como a mediation (mediação), a 

arbitration (arbitragem), a negotiation (negociação) e os mixed process” (LAGO, 2013, 

p.78, nota de rodapé). 

Há diversas expressões usadas na teoria para designar as técnicas 
diferenciadas de tratamento do conflito como alternativas à solução 
judicial. Fala-se em alternative dispute resolution (usando a sigla, no 
plural, ADRs), resolução alternativa de disputas (na sigla em 
português “RAD”) e em meios alternativos de solução de conflitos (na 
sigla em português “MASCs”). (TARTUCE, 2015, p.146) 

De acordo com Mauro Cappelletti “a expressão Alternative Dispute Resolution 

(ADR),costuma-se atribuir acepção estritamente técnica, relativa sobretudo aos 

expedientes extrajudiciais ou não judiciais, destinados a resolver conflitos” 

(CAPPELLETTI, 1994, p.82). Contudo, esse não é o único significado da expressão, 

podendo ser usado para se referir as ferramentas judiciais ou não de resolução de 

conflitos em uma perspectiva ampla.  

Ada Pellegrini Grinover, ao abordar a resposta dada pelo processualista 

brasileiro a crise da justiça civil indica duas formas de atuação: uma judicial, por meio 

da “deformalização do processo”, utilizando-se uma técnica processual mais simples, 

ágil, econômica e acessível e, uma extrajudicial, por meio da “deformalização das 

controvérsias”, buscando vias alternativas ao processo capazes de evitá-lo por meio 

de ferramentas institucionalizadas de mediação. (GRINOVER, 1988). 

Estes mecanismos de resolução de conflitos são extremamente céleres e tem 

adeptos nos Estados Unidos da América, em diversos países na Europa, como 

Portugal, Inglaterra, França entre outros e na América Latina. 
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Estas técnicas têm sido utilizadas no Brasil e tem-se obtido bons resultados, 

como o obtido por Müller, Beiras e Cruz (2007), que a implementação do programa 

chamado “Serviço de Mediação Familiar”, que é considerado o pioneiro no Brasil. 

 

4.1.1 Mecanismos de Heterocomposição 

 

“O ordenamento jurídico brasileiro, seguindo a processualística atual, organiza-

se em torno de três formas de resolução de conflitos: autotutela (ou autodefesa), 

heterocomposição e autocomposição” (LAGO, 2013, p.78).  A autotutela, o meio de 

resolução de conflito em que a vítima sofre uma violência ou ameaça de violência por 

um terceiro e se defende sozinha com os instrumentos que tem na mão naquele 

momento. Não há interferência de uma terceira pessoa sobre a vontade da vítima, ela 

decide sozinha e toma a atitude frente ao conflito. Exemplos dela, no campo do Direito 

Penal, são a legítima defesa, o estado de necessidade e o crime de exercício arbitrário 

das próprias razões (arts. 345 e 346 do Código Penal). 

 A autotutela traduz a imposição, pela violência moral (vis relativa) ou 
física (vis absoluta), de uma vontade sobre a outra vencendo a 
resistência do adversário. Como característica fundamental da 
autotutela aponta-se a ausência de um terceiro com poder de decisão 
vinculada e a imposição da vontade de uma parte à outra.  No âmbito 
penal, citam-se como exemplos clássicos a legítima defesa e o estado 
de necessidade (autotutela legítima) bem como o crime de exercício 
arbitrário das próprias razões nos arts. 345 e 346 do Código Penal 
(autotutela ilegítima). Dentre outros exemplos de autotutela no direito 
privado citam-se frequentemente o desforço imediato e o penhor legal. 
(AZEVEDO, 2004, p.151-152). 

A heterocomposição é o meio de resolução de conflito em que as partes em 

conflito delegam a uma terceira pessoa, eleita ou não pelas partes, a resolução do 

seu conflito. Nela o poder decisório é confiado ao terceiro, “após a provocação dos 

interessados e pode se dar por meio da jurisdição estatal (agente público – 

magistratura oficial) ou pela jurisdição privada (agente privado – arbitragem) ” (LAGO, 

2013, p.79). 

Reporta-se a uma forma de solução de conflito decorrente da 
imposição de uma decisão de um terceiro à qual as partes encontram-
se vinculadas. Assim, em situações em que as partes não conseguem 
(ou não podem por se tratar de demanda relativa a direito não 
transacionável) dirimir suas próprias lides, um terceiro, neutro ao 
conflito, é indicado para compor a controvérsia. Tradicionalmente são 
indicados o processo judicial e a arbitragem como exemplos principais 
de meios heterocompositivos de solução de conflitos sendo aquela 
referida como heterocomposição pública ou estatal e esta como 
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heterocomposição privada. Como características fundamentais da 
heterocomposição, apresentam-se a presença de um terceiro com 
poder de decisão vinculada, a lide, a substitutividade e a definitividade.  
(AZEVEDO, 2004, p.153). 

Independente da via eleita pelas partes, na heterocomposição se forma uma 

relação triangular, pois os juízes ou os árbitros se mantêm equidistantes, neutros e 

imparciais para poderem intermediar a comunicação entre elas, analisar as provas e, 

após análise impor uma decisão final.  

 

4.1.1.1 Jurisdição Estatal 

 

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 

5º, inciso XXXV “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 

a direito” (BRASIL, 1988), garantindo a proteção judicial contra lesão ou ameaça de 

lesão ao direito. Via de consequência à jurisdição estatal se vê obrigada a julgar todos 

os conflitos não resolvidos que lhe são remetidos, via processo judicial, “por meio de 

um terceiro pertencente à magistratura. O magistrado, por sua vez, consubstanciado 

nos princípios processuais da imparcialidade, impessoalidade, do juiz natural, do 

impulso processual e do livre convencimento motivado, sempre que provocado pelas 

partes, declara o direito ao caso concreto por meio da prolação de sentença. “Logo 

trata-se de um método heterocompositivo e adversarial de solução de conflitos, que 

apresenta um modelo de realização de Justiça, calcado na solução imperativa dada 

pelo juiz, enquanto representante do Estado” (LAGO, 2013, p.81).  

É o meio ordinário de solução de conflitos, o único que se apresenta 
contemporaneamente como capaz de solucionar todas as situações 
de conflito que normalmente surgem na sociedade, promovendo não 
só a certificação do direito quanto à satisfação do direito declarado. 
(CALMON, 2007, p.39). 

De modo que o direito de acesso à justiça está intimamente ligado ao acesso 

ao Poder Judiciário “e a ordem jurídica justa, com fundamento na dignidade humana” 

(ROSSANEIS, 2015, p.69). Havendo uma relação direta entre acesso à justiça e 

processo, que é instrumento de atuação daquele que busca guarida estatal em face 

do seu direito lesado ou do conflito em que está imerso.  

Contudo, para que esse direito seja concretizado, por meio do processo, se faz 

necessário que a prestação jurisdicional seja efetiva de forma célere, adequada, justa 

e efetiva.  A essa atuação estatal do Poder Judiciário, ponta a dirimir os conflitos 

existentes na sociedade, se dá o nome de jurisdição, que tem no processo o seu 
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principal mecanismo. Nesse sentido é o entendimento de Athos Gusmão Carneiro 

“dirige-se, essencialmente, à eliminação do conflito de interesses existentes entre as 

partes” (CARNEIRO, 2004, p.5).  

Assim, o direito de acesso à justiça se transformou “deixou de ser um direito de 

acesso ao Direito através do direito de acesso aos tribunais para passar a ser um 

direito de acesso ao Direito através do direito de acesso aos tribunais para passar a 

ser um direito, de preferência sem contacto ou sem passagem pelos tribunais” 

 (COSTA e SILVA, 2009, p.19). Tal fato ocorre devido à crise da Justiça e, bem 

como, a forma com que a justiça é realizada, na atualidade, indiferente aos anseios 

da sociedade que clama por mudanças, celeridade e eficiência. Vive-se, deste modo, 

“uma ruptura da crença tradicional na confiabilidade de nossas instituições jurídicas e 

um crescente anseio de tornar realmente efetivos os direitos do cidadão comum” 

(MEDINA, 2004, p.34), já que os meios tradicionais se mostram ineficazes.  

 

4.1.1.2. Arbitragem  

 

Carlos Alberto Carmona conceitua a arbitragem como sendo um método de 

solução de conflitos e controvérsias “através da intervenção de uma ou mais pessoas 

que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nesta, 

sem intervenção do Estado, sendo a decisão destinada a assumir eficácia de sentença 

judicial” (CARMONA, 1993, p.19). 

A arbitragem foi instituída no Brasil por meio da Lei nº 9.307 de 1996, 

denominada Lei da Arbitragem, técnica está muito similar ao Poder Judiciário com sua 

Jurisdição Estatal, sendo, porém, realizada no âmbito das relações privadas por 

particulares. “Isso se dá, porque o Estado, no exercício de seu poder, delegou a 

terceiros (árbitros) o poder de solucionar os conflitos entre particulares, em seu lugar. 

Logo um terceiro (denominado árbitro), nomeado livremente pelas partes profere um 

julgamento” (LAGO, 2013, p.82), que dever ser aceito e obedecido pelas partes tal 

qual seria a sentença proferida por um juiz. 

A Lei da Arbitragem não trouxe em seu corpo um conceito para o método, 

limitou-se apenas a estabelecer em seu artigo 2º “adjetivos” a serem aplicados ao bel 

prazer das partes (LAGO, 2013), como “de direito” e “equidade” podendo elas optar 

pela aplicação dos princípios gerais do processo. 
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Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critério 
das partes. 
§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito 
que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação 
aos bons costumes e à ordem pública. 
§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem 
se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e 
costumes e nas regras internacionais de comércio. 
§ 3o A arbitragem que envolva a administração pública será sempre 
de direito e respeitará o princípio da publicidade. (BRASIL, 1996) 
(Grifo nosso). 

 De modo, que restou a doutrina o dever de conceituá-lo. Juan Luiz Colaiávo e 

Cynthia Alexandra Colaiávo o conceituam arbitragem como sendo “processo 

consensual, no qual uma terceira parte neutra, o árbitro, ouve os argumentos das 

outras duas sobre o litígio, considera as evidências e ao final emite uma decisão final” 

(COLAIÁVO, 1999, p.97). Para Rozane da Rosa Cachapuz é “o meio de resolução de 

conflitos mais simples e objetivo, onde os julgadores, além de imparciais, são técnicos 

especializados na área científica sobre a qual recai o objeto litigioso” (CACHAPUZ, 

2000, p.22). 

A Lei da Arbitragem conferiu às partes interessadas a possibilidade submeter 

seus conflitos, contendas ou litígios a um árbitro ou a um Tribunal Arbitral, “mediante 

convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o 

compromisso arbitral3” (BRASIL, 1996). A cláusula compromissória é a convenção, 

acordo de vontade entre as partes através do qual “em um contrato comprometem-se 

a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal 

contrato”4 (BRASIL, 1996), para tanto devem estipular por escrito no corpo do 

documento essa informação.  

Para que a arbitragem aconteça são necessárias algumas exigências: (a) que 

a pessoas que institua a arbitragem seja capaz de contratar5; (b) o litígio deve ser 

relativo a direitos patrimoniais disponíveis6; (c) que o contrato preveja a arbitragem 

por meio de cláusula compromissória escrita nele; (d) caso não haja cláusula 

                                                 
3 Artigo 3º da Lei 9.307/96 - As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao 
juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o 
compromisso arbitral. 
4 Artigo 4º da Lei 9.307/96 -  A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em 
um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, 
relativamente a tal contrato 
5 Art. 1º da Lei 9.307/96 As pessoas capazes de contratar poderão valer–se da arbitragem para 
dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 
6 Consta do caput do artigo 1º da Lei da Arbitragem a menção “para dirimir litígios relativos a direitos 
patrimoniais disponíveis”. 
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compromissária escrita no contrato, as partes podem firmar o compromisso arbitral7; 

(e) “havendo cláusula compromissória, devem as partes convalidar através de ato a 

ser praticado perante o árbitro ou Tribunal de Arbitragem; e, (f) as partes deverão 

escolher os critérios e a qualidade da arbitragem” (LAGO, 2013, p.84). 

Iniciado o procedimento de arbitragem, o árbitro tentará conciliar as 
partes, a fim de que ponham fim ao litígio por meio da elaboração de 
um acordo. Caso não seja possível que isso ocorra, determinará prazo 
para que a parte adversa apresente defesa. Caso reste inerte, a 
mesma incorrerá em revelia, o que, assim como no processo civil 
comum, não implica em ausência de sentença. Após, poderá 
determinar a produção de provas, sendo que terá prazo máximo de 6 
(seis) meses para prolatar a sentença arbitral ou laudo arbitral, sob 
pena de nulidade. (ROSSANEIS, 2015, p.86-85).  

Barboza e Darienzo (2009, p.123) prescrevem que sentença arbitral  deve ser 

elaborada por escrito, dividida em quatro partes: relatório, decisão, fundamentos e 

dispositivo, de modo análogo a sentença proferida por um magistrado. 

A decisão final do árbitro não precisa ser homologada judicialmente para 

produzir efeitos desde que as partes dela tenham ciência e, uma vez que as partes 

tenham ciência ela passa ser irrecorrível. Contudo, mesmo não necessitando de 

homologação judicial para produzir seus efeitos há casos que é admitida a intervenção 

do Poder Judiciário no procedimento (ROSSANEIS, 2015). “Em que pese a 

irrecorribilidade da sentença arbitral é possível a interposição de embargos de 

declaração e embargos do devedor, assim como o ajuizamento de ação anulatória” 

(ROSSANEIS, 2015, p.87, nota de rodapé). Caso a sentença arbitral não seja 

cumprida voluntariamente poder-se-á fazer a sua execução perante o Poder 

Judiciário. 

 

4.1.2 Mecanismos de Autocomposição 

 

Os meios autocompositivos se apresentam como formas de resolução de 

conflitos em que há “acomodação das pretensões das partes, decorrente do ajuste 

voluntário destas” (LAGO, 2013, p.85).  São as partes que tomam as decisões sem 

                                                 
7 Art. 9º da Lei 9.307/96 - O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem 

um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. 
§ 1º O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos, perante o juízo ou tribunal, 
onde tem curso a demanda. 
§ 2º O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado por duas 
testemunhas, ou por instrumento público. 



93 

 

 

 

outorgar a um terceiro, estranho a relação, a decisão sobre as suas contendas ou 

litígios, no “modo autocompositivos a atribuição de decidir cabe ás partes, 

consensualmente e conjuntamente” (CALMON, 2007, p.15). 

Originalmente, entendia-se que somente poderia ocorrer a 
autocomposição se houvesse algum sacrifício ou concessão por uma 
(e.g. desistência ou submissão) ou por ambas as partes (e.g. 
transação). Atualmente, entende-se que as partes podem, em 
decorrência de uma eficiente estrutura transacional adotada, encontrar 
soluções que satisfaçam integralmente seus interesses, sem que haja 
sacrifício ou concessão por qualquer uma das partes. Cabe ressaltar 
que a autocomposição pode ser direta ou bipolar (e.g. negociação), 
quando as próprias partes conseguem resolver os pontos em relação 
aos quais estava controvertendo, ou assistida, também denominada 
de indireta ou triangular (e.g. mediação ou conciliação), quando as 
partes são estimuladas por um terceiro, neutro ao conflito, para assim 
comporem a disputa. (AZEVEDO, 2004, p. 153). 

A autocomposição direta quando as partes enfrentarem os conflitos sozinhas, 

sem a intervenção de um terceiro, facilitador ou mediador. “Ademais, cada parte 

geralmente cede em suas pretensões casa julgue que o consenso gerado lhe seja 

vantajoso” (LAGO, 2013, p.86).  

Nessas hipóteses, falamos normalmente de negociação ou transação, 
denominações que acentuam o fato de trata-se de um jogo estratégico 
no qual o consenso é atingido ao custo de concessões mútuas. 
(COSTA, 2004, p.172). 

A autocomposição será assistida quando houver a intervenção de um terceiro 

facilitador, imparcial, sem interesse de qualquer tipo na resolução do conflito e, que 

não represente os interesses de nenhuma das partes. “Nesse sentido, esse terceiro 

pode inclusive, ser conhecido das partes ou ter uma relação afetiva com elas (uma 

mãe, por exemplo, pode mediar um conflito entre seus filhos) ” (LAGO, 2013, p.87).  

A imparcialidade do terceiro não é uma exigência lógica, mas ética, 
somente fazendo sentido dentro de uma perspectiva que valorize a 
subjetividade das pessoas e que considere legítimo apenas o acordo 
que é realizado por uma vontade livremente expressada, o que implica 
a ausência de pressões externas, como ameaças, subornos ou 
pressões. Nesta medida, exige-se do assistente que sirva como um 
facilitador do acordo ou do equilíbrio e não como um defensor de 
determinado interesse. (COSTA, 2004, p.171). 
 

4.1.2.1 Negociação 

 

A negociação, uma ferramenta natural da existência humana, “é arte de bem 

viver. É a arte de ouvir, se relacionar e dialogar. Por conta das relações profissionais, 

familiares e sociais é inerente à vida do homem em sociedade” (LAGO, 2013, p.87). 
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Na negociação, as partes dialogam em busca de um denominador comum para 

resolver o conflito, não havendo necessidade da presença de um terceiro facilitador. 

“Mesmo não sendo comum, a intervenção de terceiro negociador profissional não é 

impedida, podendo se mostrar proveitosa em determinadas situações” (ROSSANEIS, 

2015, p.89). 

Mecanismo de solução de conflitos com vistas à obtenção da 
autocomposição caracterizado pela conversa direta entre os 
envolvidos sem qualquer intervenção de terceiro, auxiliador ou 
facilitador. É uma atividade inerente à condição humana, pois o 
homem tem por hábito apresentar-se diante da outra pessoa envolvida 
sempre que possui interesse a ela ligado. Ao apresentar-se para 
demonstrar seu interesse (pretensão) é sempre possível que seja 
atendido, não se caracterizando a resistência, não havendo o que falar 
em conflito. Em decorrência da aproximação para demostrar a 
pretensão, é natural que havendo resistência (constituindo-se, então, 
o conflito) se inicie imediatamente o diálogo (o que já caracteriza a 
negociação) com vistas à solução do conflito. Trata-se então, de 
prática que pode ser pessoal e informal, fazendo parte da natural 
convivência em sociedade. (CALMON, 2007, p.113).  

 Na negociação, as próprias partes administram a resolução do conflito, 

gerenciam e ajustam as vontades de cada uma delas até encontrar um resultado 

proveitoso a todos.  E, embora seja uma forma autocompositiva de solução de 

conflitos, ela pode ser a “primeira etapa e a base de todas as demais modalidades” 

(ROSSANEIS, 2015, p.89) de solução de controvérsias. Pois o que é comum a todas 

as formas é o diálogo como principal instrumento de pacificação do litígio. 

 

4.1.2.2 Conciliação 

 

A conciliação a ser tratada aqui não é aquela prevista no ordenamento jurídico 

e justaposta no âmbito processual, mas sim a técnica autocompositiva de resolução 

de conflitos de interesses em que um terceiro, o conciliador, auxilia as partes a 

vislumbrarem um acordo.  O conciliador busca demonstrar que o acordo será benéfico 

às partes, trazendo fim ao conflito já que resolverá a questão que tanto incomoda as 

partes sem que elas tenham mais prejuízos. 

Entenda que o conciliador aqui, não detém o poder de decisão sobre 
o litígio, e essa é a principal diferença entre este método e a 
conciliação jurisdicional, uma vez que nesta o papel do conciliador é 
pelo Juiz, a quem, sem dúvida, compete o poder de decisão sobre 
aquele conflito o que acarreta em influência sobre o comportamento 
das partes. 
Para esse meio de solução a finalidade é única e certa, qual seja, 
colocar fim ao dissídio por meio do firmamento de um acordo. O 
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entabulamento do acordo é escopo perseguido pela conciliação a todo 
momento e estimulado pelo conciliador, que, no entanto, não poderá 
impô-lo as partes. (ROSSANEIS, 2015, p.89-90). 

A conciliação é positivada no ordenamento jurídico pátrio, também como um 

mecanismo endoprocessual, tanto nos procedimentos da justiça comum cível, em que 

é o Juiz de Direito quem tem o papel de conciliar as partes de modo tradicional; como 

no âmbito dos juizados especiais cíveis estaduais e federais, na Lei 9.099/1995 – Lei 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, na Lei nº 10.259/2001 – Lei dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal e na Lei nº12.153/2009 – 

Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, em que há a figura do conciliador, do Juiz 

Leigo e do Juiz de Direito supervisor e todos podem presidir a sessão prévia e 

obrigatória de conciliação. 

A conciliação faz parte do ordenamento jurídico pátrio há muito tempo, ela 

constou no Código de Processo Criminal do Império de Primeira Instância; foi 

condição indispensável à propositura de procedimento contencioso no Regulamento 

nº737 de 1850; constou no Código de Processo de Civil de 1973, por meio da Lei 

nº8.952/1994, que introduziu a audiência preliminar de conciliação e saneamento e 

alterada pela Lei nº10.444/2002; constando inclusive, no atual Código de Processo 

Civil – Lei nº 13.105/2015 e em inúmeras outras leis que disciplinam as mais variadas 

matérias.  

Ana Luiza Godoy Isoldi (2008) conceitua a conciliação como sendo uma 

metodologia autocompositiva, consensual e voluntária de solução de conflito em que 

uma terceira pessoa, neutra e imparcial, é chamada a intervir no procedimento para 

“auxiliar ativamente na criação e negociação de opções, inclusive com sugestões 

próprias e aconselhamentos, e no fechamento do acordo, como o intuito de alcançar 

um resultado que solucione a controvérsia manifesta” (ISOLDI, 2008, p.76). 

O conciliador é um facilitador que auxilia as partes na negociação e opções 

para a solução da controvérsia manifesta, não tendo autoridade para impor uma 

solução para o conflito daquelas partes, mas sim para propor uma forma de solução 

que pode ser aceita pelas partes. Sendo dever dele “ouvir a posição dos interessados 

e intervir com criatividade – mostrando os riscos e as consequências do litígio -, 

sugerindo as opções de acordo e incentivando concessões mútuas” (BACELLAR, 

2003, p.76-77).  
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De modo que, a conciliação somente será considerada exitosa se o conciliador 

conseguir conduzir as partes a um acordo, a ser entabulado naquela sessão e redigido 

a termo pelo conciliador. “Entabulado o acordo, ainda que este não atenda a todas as 

pretensões das partes e implique em concessões recíprocas, a conciliação terá 

atingido seu objetivo com louvor” (ROSSANEIS, 2015, p.90), mesmo que uma das 

partes tenha que ter perdido mais do que ganhado, em termos monetários, por 

exemplo, para que o acordo pudesse ser celebrado e ela ganha-se a paz pelo fim 

dessa contenda. 

Conclui-se, que na conciliação as partes “conferem ao Conciliador algum poder, 

e este, ao conhecer dos factos, vai sugerir ou recomendar um acordo em determinado 

sentido, embora caiba ‘ás partes aceita-la’” (BANDEIRA, 2002, p.106-107). 

 

4.2 A MEDIAÇÃO 

 

Os conflitos de interesses existem em variadas esferas da vida social, e 

diferentes meios podem ser utilizados no processo de enfrentamento. No âmbito 

jurídico, além de recorrer ao Poder Judiciário, existem meios alternativos, como o caso 

da negociação, mediação, conciliação e arbitragem, citando alguns trazidos por 

Siqueira e Paiva (2016). 

Quando se fala em meios alternativos de solução de conflito de interesses, o 

entendimento apresentado por Siqueira e Paiva (2016) está alinhado ao apresentado 

por Watanabe (2003), indicando que tais meios se referem àqueles por meio dos quais 

as partes envolvidas, sem recorrer ao Poder Judiciário, chegam a uma solução do 

litígio. Dessa forma, ao estimular as partes para que elas cheguem a uma resolução 

consensual do conflito de interesses, isso contribui para a pacificação social, posto 

que os direitos de personalidade e a dignidade da pessoa humana estão garantidos. 

Aduz o autor que quando se fala em meios alternativos de solução de conflitos 

os americanos, que utilizam o termo ADR – Alternative Dispute Resolution, possuem 

uma visão e os europeus outra acerca de seu real significado. Para os americanos, 

os meios alternativos de solução de conflitos de interesses “são todos aqueles que 

não sejam o tratamento dos conflitos pelo Judiciário. Nesses outros meios, incluem-

se a negociação, a mediação, a arbitragem e, eventualmente outros que possam 

ocorrer para o tratamento dos conflitos” (WATANABE, 2003, p.43). 
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 Para alguns cientistas europeus, os meios alternativos de solução de conflitos 

de interesses possuem significado diverso, já que para eles o meio alternativo e ao a 

solução judicial. Isso se explica através da análise do contexto histórico europeu, 

analisando-se a formação e/ou unificação dos estados nacionais europeus que são 

posteriores a ocupação territorial, ao direito e, por conseguinte a existência de conflitos 

entre a população. Já que “[...] historicamente, os conflitos foram solucionados pela 

sociedade sem a intervenção do Estado organizado, à época em que não havia ainda 

a força, um Estado bem organizado. De sorte que os meios normais eram a 

negociação, a mediação”. (WATANABE, 2003, p. 43). Inclusive no sistema jurídico 

romano, a figura do o juiz privado precede a figura do juiz estatal que “só se 

institucionaliza na fase final da cognitio extra ordinem” (WATANABE, 2003, p.43). 

No Brasil tem-se como meio normal, oficial, a resolução de conflitos de 

interesses pela via do Poder Judiciário, ou seja, pela autoridade estatal, enquanto os 

meios alternativos de solução de conflitos de interesses, que são a conciliação, a 

mediação, a negociação e a arbitragem, normalmente pelas mãos dos particulares. 

Neste tópico nos ateremos ao estudo da mediação, sendo necessário, 

inicialmente, esclarecer que ela não se confunde com conciliação, e nem é sinônimo 

de arbitragem, intermediação, negociação ou meditação. Pois, “é uma linguagem 

própria que se vale da linguagem da interdisciplinaridade, para que tenha a amplitude 

necessária à sua manifestação plena, posto que a ela é atribuída a qualidade de 

amálgama de pensamento/sentimento, em uníssono” (BARBOSA, 2015, p.33).  

A mediação não visa o acordo, mas sim a comunicação entre os envolvidos, 

restabelecendo laços de afeto, podendo ser considerada como bem-sucedida mesmo 

que não haja um acordo ou transação. Se as partes envolvidas optarem pelo  

diálogo, ficando convencidas de que são capazes de promoverem o próprio 

entendimento, isto será o suficiente para a mediação, mesmo que esse entendimento 

somente venha a ocorrer futuramente.  Diferente do instituto da conciliação, que tem 

como propósito o acordo para pôr fim das controvérsias. Não havendo o acordo ou a 

transação, a conciliação será tida fracassada. 

De outro lado, a principal diferença entre a mediação e a arbitragem é que a 

mediação representa um auxílio para que as partes cheguem a um acordo, a uma 

transação, enquanto a arbitragem, regulada pela Lei federal n°. 9.307/96, tem como 

objetivo a solução dos conflitos de interesses, por um terceiro, chamado árbitro, que 
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segundo essa legislação, é juiz de fato e de direito, por meio de uma sentença arbitral, 

a qual produz os mesmos efeitos de uma sentença judicial. Ressalte-se, no entanto, 

que a legislação brasileira, a respeito de arbitragem, não contempla a possibilidade 

de utilização da mesma nos conflitos de interesses envolvendo as relações familiares. 

Embora haja um modismo entorno do uso do vocábulo mediação, ocorrendo o 

seu uso sem qualquer obediência ao seu real conceito e essência, isso acontece em 

“decorrência da evidente necessidade de busca de um mecanismo capaz de traduzir, 

harmoniosamente, as normas e os fatos, revelando-lhes o sentimento” (BARBOSA, 

2015, p.33), eis que essa é a verdadeira questão de origem da mediação no ocidente. 

Mediação é a linguagem do terceiro milênio, e a eficácia de seu 
emprego resulta em construção de passarelas entre pessoas e 
grupos, derrubando muro, que ainda existia, inclusive simbólico, a 
exemplo do preconceito. Quando a comunicação acontece, há uma 
transformação do conflito, positivamente, pois suas potencialidades 
transformam-se em força motriz para a renovação. Trata-se do 
alcance da liberdade pretendida. (BARBOSA, 2015, p.34). 

No Oriente, a exemplo da China, a mediação tem sido utilizada pela sociedade 

há muito tempo, desde a antiguidade, por meio de terceira pessoa que era escolhida 

para mediar os conflitos das pessoas e grupos. “De lá para cá, tal recurso tem sido 

amplamente aplicado pelas pessoas mais velhas da comunidade (anciãos) ou da 

família, por serem experientes e considerados mais sábios” (LAGO, 2013, p.90-91).  

Contudo, na sociedade contemporânea essa figura do facilitador, pessoa mais 

sábia, ou de bom senso, que dá conselhos às partes em conflito, praticamente, 

desapareceram. Em uma época em que as pessoas se quer conhecem seus vizinhos, 

essa figura “[...] se tornou vazia, não existindo mais um ponto de referência, de 

confiabilidade e imparcialidade. Os conflitos então se instauraram e são levados ao 

judiciário, que se sobrecarrega” (LAGO, 2013, p.91). 

Nos anos de 1960 “que a mediação renasce no Ocidente, posto que no Oriente, 

ela sempre existiu” (BARBOSA, 2015, p. 35), devido ao pós-nazismo e ao princípio da 

dignidade da pessoa humana que começava a ser aceito pelas constituições 

europeias, como por exemplo, a da Itália e da Alemanha. Nesse cenário é que ocorre 

a mediação nos Estados Unidos da América, desenvolvida com o intuito de desafogar 

o Judiciário, “em virtude de incontida corrida do cidadão ao Judiciário, em decorrência 

da ampliação do aperfeiçoamento de mecanismos protetivos dos direitos, com ênfase 

nas relações jurídicas de consumo” (BARBOSA, 2015, p.35). Segundo a autora, 

naquele país o conceito de mediação é algo mais próximo do conceito de conciliação, 
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“de acordo com características culturais norte-americanas, em contraponto com a 

realidade brasileira que tem na conciliação uma tradição como instituto jurídico e nos 

usos e costumes, a exemplo da vasta experiência” (BARBOSA, 2015, p.35). 

Diante da grande quantidade de conflitos e desentendimentos levados 
aos tribunais, países como os Estados Unidos da América, Canadá, 
China, França, México, Inglaterra, Noruega, Espanha, Portugal e 
Argentina, nos últimos 30 (trinta) anos, vêm utilizando a mediação, 
como recurso técnico para a resolução de conflitos, sendo por vezes 
obrigatório nos processos judiciais. (LAGO, 2013, p.91).  

Seguindo o exemplo desses países, o Brasil vem investido na mediação como 

recurso técnico para a resolução de conflitos, a fim de colher os frutos por eles obtidos. 

Assim formou-se o “minissistema de métodos consensuais de resolução de conflitos” 

(GRINOVER, 2016), composto pela Resolução n° 125/2010 do Conselho Nacional de 

Justiça, a Lei de Mediação – Lei nº 13.140/2015, em conjunto com as normas, sobre 

o tema, contidas no Atual Código de Processo Civil – Lei nº13. 105/2015. Contudo, 

para colher os frutos da mediação é necessário antes, conhecer a história da 

implementação deste instituto. 

 

4.2.1 Breve Historiografia da Mediação 

 

Não é tarefa fácil traçar um panorama histórico exato da mediação, pois 

segundo Faleck e Tartuce (2016, p. 1) “conflitos e disputas existem desde sempre no 

convívio humano e social e, de algum modo, os métodos de resolução de tais conflitos 

e disputas também existem, desde sempre, em diferentes tempos, lugares e culturas”. 

É possível, no entanto, identificar a prática da mediação desde os tempos mais 

remotos, e nas mais variadas culturas, sendo considerada uma tradição milenar entre 

os povos antigos. Barbosa (2015, p.8) relata que a prática da mediação é algo cultural 

entre judeus, chineses e japoneses, já estando integrada em rituais religiosos. 

A mediação faz parte da formação do rabino, e um exemplo do seu uso por ele 

pode ser visualizado nos casos de divórcio. Vale ressaltar que o divórcio sempre 

existiu no judaísmo, como explica Barbosa (2015, p. 8), quando afirma que “[...] sendo 

realizado pelo rabino, obedecendo a um ritual milenar descrito no livro sagrado, que 

se assemelha muito à mediação, pois tem como valor primordial a responsabilidade e 

não a culpa pelo insucesso do casamento”. 

Dentre os chineses e japoneses, a mediação também é algo cultural, tratada 

como a primeira forma de resolução de conflitos de interesses. Na China, há uma 
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instância institucional de mediação que é uma etapa obrigatória de acesso à Justiça, 

sendo fruto da visão de Confúcio no que se refere à harmonia na solução de 

problemas, em vez de optar pela coerção, cuja importância é ressaltada por obras 

como Trentin e Zeni (2010) e Müller, Beiras e Cruz (2007) (FALECK; TARTUCE, 2016, 

BARBOSA, 2015). 

Barbosa (2015, p.9) relata que no Japão existe a figura do chotei, que consiste 

em uma atividade dos tribunais de família. É uma espécie de conciliação quase 

judiciária, em que se confia a solução do conflito de interesses a uma terceira pessoa 

ou a uma comissão formada por um magistrado e dois ou mais conciliadores 

nomeados pelo Supremo Tribunal Japonês. Há, também, uma equipe multidisciplinar 

que apoia os conciliadores, formada por especialistas com formação universitária. Os 

conciliadores são nomeados para o período de dois anos, devendo ter entre quarenta 

e setenta anos de idade e qualificação técnica para a função, devido a sua 

competência profissional ou a sua personalidade. A escolha dos conciliadores tem 

como critério de escolha, segundo a autora, aqueles que são tidos como notáveis da 

comunidade. 

O chotei consiste em um estágio obrigatório de acesso à justiça, pois, somente 

depois de “esgotados os meios disponíveis para essa fase é que as partes são 

remetidas ao shinpan – procedimento de instrução e julgamento” (BARBOSA, 2015, 

p. 9). De acordo com Kovach (2004, apud FALECK; TARTUCE, 2016, p. 5), há outros 

exemplos do uso da mediação por outros povos. 

A resolução informal e consensual de conflitos não se restringiu ao 
Oriente e também pode ser encontrada em diversas outras culturas, 
como as de pescadores escandinavos, tribos africanas e em kibutzim 
israelitas; o elemento comum a todas é o primado pela paz e pela 
harmonia em detrimento do conflito, da litigância e da vitória. 

No Ocidente, a mediação tem origem quase simultânea na Grã-Bretanha e nos 

Estados Unidos, depois seguindo para o Canadá e França. Nos países Anglo-saxões 

a mediação é anterior ao processo judicial, é obrigatória, ao menos como informação 

da existência dessa alternativa. Barbosa (2015, p. 10) acrescenta que o 

desenvolvimento da mediação nesses países em muito se assemelha com a história 

do próprio instituto, podendo-se dizer que “a mediação é um fenômeno universal, tanto 

que atinge o sistema tradicional do Direito escrito assim como o sistema da common 

law”. 
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Faleck e Tartuce (2016, p. 6) apontam que a história da mediação nos Estados 

Unidos tem duas origens distintas, sendo uma o desenvolvimento da justiça 

comunitária e outra a resolução de conflitos trabalhistas. Os autores ainda relatam que 

o uso de abordagens facilitadoras entre nativos norte-americanos e 
colonos; na cultura dos nativos, a construção da paz era a principal 
forma de resolução dos conflitos e, por ser fortemente ligada a uma 
justiça que se acreditava sagrada, as disputas eram conduzidas de 
modo a lidar com as questões subjacentes aos conflitos e reconstruir 
relacionamentos. 

Barbosa (2015, p.11), ainda aponta que o responsável pela iniciativa de 

revalorização da mediação nos Estados Unidos, foi o antropólogo Danzig na década 

de 1960, quando afirmava que sob influência cultural da população chinesa que 

migrou para os Estados Unidos, os norte-americanos implantaram a pratica da 

mediação chinesa, adaptada ao mundo ocidental. 

De maneira complementar, Faleck e Tartuce (2016, p. 7) expõem que o resgate 

da mediação é normalmente atribuído à Pound Conference de 1976. Mas, antes deste 

fato constatou-se a existência de outros programas como “a American Arbitration 

Association (AAA) proveu programas-piloto de mediação financiados pela Fundação 

Ford no final dos anos para acalmar as tensões sociais existente”. Seguindo, ainda, 

com o exposto pelos autores supramencionados, embora tenham havido outros 

programas que tentaram desenvolver a mediação, o Pound Conference é tido como 

um dos mais significativos. 

Em 1976, Frank Sander, professor de Harvard, iniciou uma grande 
revolução no campo de resolução de disputas com seu famoso 
discurso “Variedades de Processos de Resolução de Disputas” 40 na 
Conferência Roscoe Pound sobre as Causas da Insatisfação Popular 
com a Administração da Justiça. Ele trouxe a visionária idéia, 
recentemente recepcionada no Brasil pela Resolução 125 do 
Conselho Nacional de Justiça, de que os tribunais estatais não 
poderiam ter apenas uma “porta” de recepção de demandas, 
relacionada ao litígio, mas sim que poderiam direcionar casos para 
uma variedade de outros processos de resolução de disputas, entre 
os quais a mediação, a conciliação e a arbitragem; esse evento é visto 
por muitos como o “Big Bang” da teoria e prática moderna da resolução 
de disputas (p. 7). 

As ideias de Sander foram amplamente aceitas pela Suprema Corte norte-

americana e pelos movimentos sociais. Suas ideias fizeram florescer o movimento da 

mediação comunitária, refletindo no aumento da utilização da mediação nas questões 

de direitodefamília. Narram Faleck e Tartuce (2016, p. 7) que a “mediação familiar 

passou a ser obrigatória em alguns estados americanos e gerou também um 

movimento chamado de ‘collaborative law’ (advocacia colaborativa) ”. 
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Argumenta Barbosa (2015, p. 12-13), que em razão da facilidade da língua 

inglesa, a prática da mediação americana disseminou-se para a Austrália e Nova 

Zelândia. Não alcançando o Canadá, em razão da sua dupla influência cultural 

(francesa/inglesa), lá a mediação se dá com características próprias. 

Segundo Barbosa (2015, p.10), o marco na mediação na Grã-Bretanha está 

focalizado em dois eventos históricos: (a) a criação do primeiro serviço de conciliação 

familiar judicial, no ano de 1977 por Gwynn Davis; e, (b) o “Parents Forever” criado 

por Lisa Parkinson, no ano de 1978. 

O caso de Davis, relatado por Barbosa (2015, p. 10) – pesquisador em ciências 

sociais da Faculdade de Direito da Universidade de Bristol –, é mencionado devido ao 

fato que esse pesquisador criou o serviço com a finalidade de “atuar antes das 

medidas judiciais que poderiam vir a ser promovidas”. Atendia, especialmente, os 

conflitos envolvendo crianças sem desenvolver “a percepção das profundas 

diferenças entre conciliação e o que, mais tarde, viria a ser conceituado como 

mediação” (p. 10). 

Paralelamente ao desenvolvimento da mediação nos Estados Unidos, 

desenvolveu-se também a mediação na Grã-Bretanha, impulsionada pelo movimento 

Parents Forever. Esse movimento tinha como principais características a resolução 

de conflitos de interesses entre pais e mães separados (FALECK; TARTUCE, 2016, 

p. 8). 

A mediação desenvolveu-se na Grã-Bretanha impulsionada pelo 
movimento “Parents Forever”, que focava a composição de conflitos 
entre pais e mães separados e ensejou a fundação do primeiro serviço 
de mediação, em 1978, na cidade de Bristol pela assistente social Lisa 
Parkinson; como se tratava de projeto universitário que contou com 
estudantes de variadas localidades, logo a prática da mediação 
expandiu-se por toda a Inglaterra (p. 8). 

Em 1988, em razão propagação da mediação familiar britânica, deu-se origem 

à FMA (Family Mediators Associantion), responsável pela evolução da mediação para 

uma prática global, para atender contendas envolvendo crianças e pleitos 

relacionados aos impasses financeiros do divórcio. Mais tarde a FMA organizou 

estágio de formação e um código nacional da mediação (BARBOSA, 2015, p. 11). 

Lisa Parkinson, mediadora e assistente social na Grã-Bretanha, em razão de 

seu domínio da língua francesa, compartilhou seus conhecimentos com a França e o 

Canadá, passando “a lecionar no curso de formação de mediador familiar promovido 
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pelo Instituto Europeu de Mediação Familiar (IEFM), sob direção da assistente social 

e mediadora Annie Babus” (BARBOSA, 2015, p. 15). 

De acordo com Faleck e Tartuce (2016, p. 9), o desenvolvimento dos meios 

alternativos de solução de conflitos na América Latina ganhou importância na década 

de 1990, após a edição do documento técnico pelo Banco Mundial. 

Na América Latina, o desenvolvimento de “meios alternativos de 
solução de conflitos” ganhou atenção na década de 90. Documento 
técnico editado pelo Banco Mundial em 1996 exortou a 
descentralização na administração da justiça com a adoção de 
políticas de mediação e justiça restaurativa (recomendação 
igualmente preconizada pelo Conselho Econômico e Social Nações 
Unidas, na Resolução n. 1.999/96, para que os Estados 
contemplassem procedimentos alternativos ao sistema judicial 
tradicional). 

Estes estudiosos relatam que na Colômbia, em 1991, foram criados vários 

mecanismos para “desafogar” o Poder Judiciário. E, dentre eles, a mediação com a 

criação de centros para esse fim sob o controle do Ministério da Justiça. No mesmo 

ano, a Argentina elaborou o Plano Nacional de Mediação. 

Na Colômbia, a Lei 23/1991 criou uma serie de mecanismos para 
descongestionar o Poder Judiciário, prevendo a criação de centros de 
mediação sob controle do Ministério da Justiça; a lei ainda obrigou 
Faculdades de Direito a organizarem centros próprios e previu a 
mediação comunitária (os juízes podiam eleger, de uma lista, os 
mediadores que atuariam gratuitamente, por equidade, em certos 
conflitos). (FALECK; TARTUCE, 2016, p. 9). 

 
Também em 1991 na Argentina o Ministério da Justiça começou a 
capitanear a elaboração do Plano Nacional de Mediação para 
gtrimplementar programas consensuais em diversos setores da 
sociedade. A partir de tal ano diversas iniciativas foram engendradas 
para ampliar a mediação no país, até que em 1995 foi promulgada a 
Lei nº 24.573 para instituir a mediação prévia judicial em caráter 
obrigatório. (FALECK; TARTUCE, 2016, p. 9). 

A mediação chegou ao Brasil por duas vertentes: (a) em São Paulo seguindo o 

modelo Francês, em 1989, e (b) ao sul do país seguindo o modelo dos Estados 

Unidos, no começo da década de 1990. Inserida “na busca de redução do 

distanciamento cada vez mais crescente entre o Judiciário e o cidadão, na busca do 

aperfeiçoamento dos instrumentos de acesso à justiça” (BARBOSA, 2015, p. 17). 

 

4.2.2 Conceito da Mediação 

 

A Mediação é um meio alternativo de solução de conflitos, autocompositiva que 

tem como objetivo principal promover a reconciliação ou reaproximação das partes, 
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promovendo o reestabelecimento dos laços rompido. Auxiliando-as, por meio de um 

terceiro facilitador denominado mediador, imparcial e sem qualquer tipo de interesse 

no deslinde do caso, a dar o tratamento adequado do conflito, de modo que elas 

próprias construam a solução de seu conflito transformando-o em algo positivo, que 

pode vir a ser um acordo mutuamente aceito pelas partes ou não.  

Nesse sentido é o entendimento de Tartuce (2015) que aduz que a mediação 

é meio consensual de tratamento de controvérsias em que uma terceira pessoa 

imparcial age no intuito de “facilitar a comunicação entre os envolvidos para propiciar 

que eles possam, a partir da percepção ampliada dos meandros da situação 

controvertida, protagonizar saídas produtivas para os impasses que os envolvem” 

(TARTUCE, 2015, p.173-174). 

Rossaneis e Nunes (2017) aduzem que a mediação “pode ser considerada 

como um verdadeiro processo, uma técnica ou instrumento para que o direito material 

seja concretizado consensualmente e com justiça” (ROSSANEIS e NUNES, 2017, 

p.107). E em sendo instrumento “tem por finalidade levar pessoas em conflito a 

chegarem a uma composição, seja pela desistência, pela submissão ou transação” 

(ROSSANEIS e NUNES, 2017, p.107). 

Pinho (2005) denomina mediação como sendo “o processo por meio do qual os 

litigantes buscam o auxílio de um terceiro imparcial que irá contribuir na busca pela 

solução do conflito” (PINHO, 2005, p.106), dentre outras definições apresentadas pelo 

autor destaca-se a seguinte: 

O Uniform Mediation Act dispõe em seu item (1): Mediation means a 
process in which a mediator facilitates communication and negotiation 
between parties to assist them in reaching a voluntary agreement 
regarding their dispute (PINHO, 2005, p. 106). 

Álvarez (2003) conceitua mediação como sendo o “procedimento de resolución 

de disputas flexible y no vinculante, en el cual um terceiro neutral – el mediador – 

facilita las negociaciones entre las partes para ayudar a llegar a um acuerdo” 

(ÁLVAREZ, 2003, p.135). 

Segundo, Fiuza (1995, apud Ruiz 2005, p. 79), mediação pode ser conceituada 

como 

[...] palavra polissêmica utilizada, tanto como sinônimo de corretagem, 
enquanto intermediação mercantil, quanto como equivalente 
jurisdicional, na solução de conflitos de interesses. Enquanto 
equivalente jurisdicional, a mediação ocorre, quando terceiro intervém 
na disputa, a fim de propor-lhe solução, ou seja, a fim de promover 
acordo entre os contendores. 
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A mediação, segundo Maria Berenice Dias (2013, p.86) pode ser conceituada 

como 

[...] um acompanhamento das partes na gestão de seus conflitos, para 
que tomem uma decisão rápida, ponderada, eficaz e satisfatória aos 
interesses em conflito. Deve levar em conta o respeito aos 
sentimentos conflitantes, pois coloca os envolvidos frente a frente na 
busca da melhor solução, permitindo que, através de seus recursos 
pessoais, se reorganizem. O mediador favorece o diálogo na 
construção de alternativas satisfatórias para ambas as partes. A 
decisão não é tomada pelo mediador, mas pelas partes, pois a 
finalidade da mediação é permitir que os interessados resgatem a 
responsabilidade por suas próprias escolhas.  

A mediação não é um meio substitutivo da via judicial. Estabelece uma 

complementaridade que qualifica as decisões judiciais, tornando-as verdadeiramente 

eficazes. Cuida-se da busca conjunta de soluções originais para pôr fim ao litígio de 

maneira sustentável. A mediação familiar interdisciplinar é uma abordagem ética, 

exigindo responsabilidade não apenas dos envolvidos no conflito, mas também de 

todos os profissionais do direito das famílias. 

A mediação é um meio alternativo de solução de conflitos de interesses, que 

tem como principal objetivo o reestabelecimento do diálogo entre as partes, para 

melhor administrarem seus problemas e conseguirem, por si sós, alcançar uma 

solução correta e justa. Na prática da mediação, uma terceira pessoa, especialmente 

treinada, ensina aos mediandos a despertarem seus recursos e habilidades pessoais 

para que consigam transformar os seus comportamentos, e via de consequência, os 

seus conflitos de interesses. 

De maneira complementar, a conceituação adotada, oficialmente, a Lei federal 

n°. 13.140/2015, intitulada Lei da Mediação, define mediação, no parágrafo único, do 

seu art. 1°, como “a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder 

decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou 

desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”. A respeito da cizânia 

doutrinária, a definição da Lei da Mediação mais se aproxima da visão do Código de 

Processo Civil vigente, com o tratamento que ele confere à conciliação, onde o 

conciliador pode sugerir soluções para o litígio. O novo Código de Processo Civil, 

introduzido pela Lei federal n°. 13.105/2015, define o papel do mediador da seguinte 

forma: 

O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver 
vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a 
compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que 
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eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por 
si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. 

No Novo Código de Processo Civil de 2015, constata-se que o legislador adota 

o conceito de que a mediação é método consensual de solução de conflitos de 

interesses, que visa a facilitação do diálogo entre as partes, para que melhor 

administrem seus problemas e consigam, por si sós, alcançar uma solução correta, 

adequada e justa. O mediador não interfere ou sugere soluções para o conflito de 

interesses, não tem por objetivo que as partes entabulem um acordo, mas busca fazer 

com que elas voltem a conversar e restabeleçam o vínculo que havia sido rompido. E, 

então, se o acordo nascer, será tão somente uma consequência da sessão de 

mediação. 

Para Barbosa (2015, p. 38), mediar é a ação de comunicar-se, “informar e 

informar-se, conhecer e conhecer-se, explicar e explicar-se, compreender e 

compreender-se”. Assim, a mediação é método fundamentado, teórica e 

tecnicamente, por meio do qual uma terceira pessoa, neutra e especialmente treinada 

ensina os mediandos a despertarem seus recursos pessoais para que consigam, por 

eles próprios, com evidente mudança de comportamento, transformar o conflito de 

interesses. 

A mediação é um importante instrumento de resolução e de pacificação de 

conflito de interesses. Com a vantagem de proporcionar uma solução negociada dos 

conflitos, que pacifica as partes pondo um fim definitivo ao conflito. 

As questões de direito de família, tais como divórcio, guarda dos filhos, 

prestação de alimentos e divisão de bens, carregam consigo uma forte carga 

emocional que, por vezes, faz com que as partes prolonguem quase que 

indefinidamente a solução de tais questões. 

Com o auxílio de um mediador, que necessariamente deve ser um profissional 

devidamente qualificado, as partes é que tomam as decisões em auto- 

composição. Essa importância já se mostra evidenciada no estudo de Müller, Beiras 

e Cruz (2007), sinalizando para a necessidade de um processo de formação mais 

humanizado para a condução de interações sociais, na busca da resolução de conflito 

de interesses. Trabalham-se reflexões sobre a inserção do psicólogo nesses 

contextos, e aqui se busca demonstrar que é de extrema valia para os profissionais 

do Direito, de modo que se alinhe o conhecimento jurídico e a preocupação legítima 

com os indivíduos envolvidos. 
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O mediador, atuando de forma imparcial e neutra, tem a função de pacificar o 

conflito de interesses, sensibilizando as partes e as orientando para que cheguem a 

uma conclusão benéfica a ambas e, se for o caso, aos demais envolvidos, firmando 

um acordo com a consciência de que deverão cumpri-lo e que essa é a melhor solução 

para o caso, independentemente de intervenção ou decisão judicial. 

Há que se ressaltar, contudo, que na verdade, o conflito de interesses não 

termina, mas sim, se transforma, e é um erro afirmar que a controvérsia surge em 

razão da ausência de diálogo sobre o tema em debate, pois o que se observa é a 

presença da comunicação inadequada, que tem raiz na dificuldade de identificação 

dos próprios sentimentos, em decorrência de não conseguirem identificar os papéis 

que cada um deve desempenhar, por exemplo, no sistema familiar (BARBOSA, 2015). 

Há dificuldades de leitura na “linguagem de amor” entre os mediantes nas 

relações familiares. Essa incompreensão, muitas vezes da individualidade de cada 

um dos membros da relação familiar, gera, na maioria dos casos, conflito de 

interesses. 

A mediação pode ser bem-sucedida mesmo que não haja um acordo ou 

transação. Se as partes envolvidas optarem pelo diálogo, ficando convencidas de que 

são capazes de promoverem o próprio entendimento, isto será o suficiente para a 

mediação. Mesmo que esse entendimento somente venha a ocorrer futuramente. 

De acordo com o novo Código de Processo Civil de 2015, art. 166, ao tratar da 

mediação e Lei da Mediação, art. 2°, a mediação será orientada e norteada pelos 

princípios da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da 

oralidade e da informalidade. Contudo, somente o novo CPC/2015 traz o princípio da 

independência, enquanto a Lei da Mediação somente traz os princípios da isonomia 

entre as partes, busca do consenso e boa-fé. A interpretação, aqui, entende-se, 

evidentemente, deve ser realizada de forma sistemática (TARTUCE, 2015). 

  

4.2.3. Distinções entre os institutos da conciliação e da mediação 

 

 Distinguir os meios alternativos de solução de conflitos autocompositivos 

mediação e conciliação é uma tarefa, por vezes, complexa. Vez que alguns autores 

os utilizam como sinônimos; outros formulam conceitos para o instituto da conciliação 

partindo de uma comparação com a mediação. “Outros acenam que existe uma 



108 

 

 

 

gradação entre os institutos e utilizam o termo conciliação como gênero e mediação 

como espécie. Outros apontam a mediação como meio para alcançar a conciliação” 

(ISOLDI, 2008, p.77).  

Embora esses institutos tenham suas semelhanças, já que ambos são 

mecanismos de autocomposição, eles não são termos equivalentes.  Mesmo que, em 

muitos casos, não haja uma preocupação com o rigor técnico ou com a determinação 

de um conceito uniforme acerca deles por parte da doutrina. Alguns autores já se 

manifestam em busca de sistematizar as diferenças entre a conciliação e a mediação. 

De acordo com José Luis Bolzan de Morais, a conciliação é um ensaio 

espontâneo de acordo, em que um terceiro é chamado a atuar “de forma oficiosa e 

desestruturada, para dirigir a discussão sem ter um papel ativo” (MORAIS, 1999, 

p.135); enquanto, mediação é um método conciliatório estruturado, tem como 

substrato a comunicação, em que um terceiro neutro auxilia as partes para que atinjam 

um “resultado mutuamente aceitável” (MORAIS, 1999, p.135).  

Para Lília Maia de Morais Sales, existem algumas distinções; a conciliação tem 

como objetivo entabular um acordo para resolver o conflito existente entre as partes, 

gerando “um resultado parcialmente satisfatório” (SALES, 2003), deve ser indicada 

para casos em que “não há relacionamento entre as partes ou em relacionamentos 

circunstanciais”, e para isso o conciliador poderá recomendar, advertir e até intervir 

“no sentido de forçar um acordo” (SALES, 2003). Segundo a autora, na mediação a 

realização de um acordo é resultado da “real comunicação entre as partes” (SALES, 

2003), tem como objetivo a resolução de “todo o contexto do conflito” (SALES, 2003, 

p.38-40), cuja forma de tratamento “é aprofundado e o acordo representa total 

satisfação” (SALES, 2003), devendo ela ser indicada para casos em que exista um 

relacionamento prévio ao conflito entre as partes envolvidas e, para tanto, o mediador 

deve agir como um facilitador, de modo a facilitar a comunicação “sem forçar o acordo” 

(SALES, 2003), e o acordo “deve nascer porque as partes decidiram assim” (SALES, 

2003). 

Segundo Roberto Portugal Bacellar, a conciliação cinge-se à controvérsia 

apresentada pelas partes, que é tratada de maneira superficial, focando apenas nos 

aspectos objetivos da questão, de modo que o conciliador “tem atuação mais ativa no 

mérito da questão, facilitando, sugerindo soluções, orientando os interessados, até 

mesmo sobre enfoques jurídicos” (BACELLAR, 2003, p.175-176) e as partes 
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solucionam o conflito mediante cessões mútuas. E, a mediação “trata mais 

profundamente das circunstâncias que envolvem o relacionamento entre os 

interessados, independentemente das questões que tenham trazido inicialmente 

(controvérsia)” (BACELLAR, 2003, p.175-176), e para tanto, o mediador age como um 

facilitador que apresenta opções a serem apreciadas pelos envolvidos, não atuando 

do mérito da questão, mas dando elementos para que eles solucionem o conflito.  

De acordo com Eliana Riberti Nazareth, a conciliação “é mais eficaz em 

conflitos que chamamos de pontuais e novos, isto é, de pouca idade. A relação entre 

as partes é transitória e sem laços maiores que as unam” (NAZARETH, 2006, p.131) 

enquanto a mediação adequada a “conflitos antigos e crônicos em relações que têm 

alguma permanência no tempo” (NAZARETH, 2006, p.131), uma vez que seu 

procedimento comporta uma busca mais profunda acerca da origem do conflito, 

propiciando que “sejam vistos e trabalhados os interesses que subjazem as posições” 

(NAZARETH, 2006, p.131). Ressalta a autora, que ao invés da preocupação com a 

distinção dos institutos, deve-se ter maior atenção ao uso adequado de cada um dos 

mecanismos.  

Essas características levam, com frequência, alguns profissionais a 
concluírem que a Mediação é instrumento melhor que a Conciliação. 
A nosso entender, tal comparação é imprópria, pois ambos os 
Institutos, se utilizados adequadamente, são bons, eficazes e 
eficientes. Tudo depende do ‘por quê’ e do ‘para que’. De que tipo de 
conflito e relação se trata e quais os objetivos pretendemos atingir. 
(NAZARETH, 2006, p.131).  

Como se vê, não resta dúvida de que tanto a conciliação como a mediação são 

mecanismos autocompositivos adequados para a solução dos conflitos. O que se 

deve é prestar a devida atenção ao caso concreto, fazendo a escolha do mecanismo 

adequado, executando-o com primor.  

 

4.3 A MEDIAÇÃO E A DIGNIDADE HUMANA 

 

A dignidade da pessoa humana é o princípio soberano da atual Constituição 

Federal brasileira, servindo como alicerce para todo o ordenamento jurídico pátrio. O 

respeito à dignidade humana foi transformado em princípio pelo poder constituinte 

originário, na Constituição Federal de 1988, sendo considerado o princípio que conduz 

todos os demais princípios constitucionais e, ao mesmo tempo, é inerente à vida 

humana. Ele serve como um limitador para as demais normas do ordenamento 
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jurídico, ao mesmo tempo em que tais normas lhe servem como um limite a fim de 

que ele não perca a relevância. “Este limite imposto ao princípio da dignidade da 

pessoa humana foi chamado na teoria alemã de teoria do limite dos limites” 

(FERMENTÃO, 2012, p.315). 

A Constituição deixou de conceituar a dignidade humana apenas a positivando 

como direito fundamental e base da Constituição. Contudo, mesmo não tendo sido 

conceituada no ordenamento jurídico, ela deve ser vista como um direito de todos, 

como uma forma de respeitar a pessoa humana em toda a sua essência. Coube, 

portanto, a doutrina conceituá-lo.  

A dignidade da pessoa humana é o princípio norteador do 
ordenamento jurídico fundamental, que serve para coordenar os 
demais princípios e normas vigentes no país. Por ser um princípio 
norteador do ordenamento jurídico a dignidade da pessoa humana 
possui dupla natureza, devendo ser vista como um postulado 
normativo, tendo em vista que ela serve para indicar a forma como as 
demais normas devem ser feitas e aplicadas, sendo que nenhuma 
norma pode ferir a dignidade da pessoa humana. (FERMENTÃO, 
2012, p.317) 

Segundo Maria Berenice Dias o Direito de Família encontra-se intimamente 

ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana de modo que sem ele muitos 

avanços não teriam sido possíveis.  

 O direito de família está umbilicalmente ligado aos direitos humanos, 
que têm por base o princípio da dignidade humana, versão axiológica 
da natureza humana. O princípio da dignidade humana significa, em 
última análise, igual dignidade para todas as entidades familiares. 
Assim é indigno dar tratamento diferenciado às várias formas de 
filiação ou aos vários tipos de constituição de família, com que se 
consegue visualizar a dimensão do espectro desse princípio, que tem 
contornos cada vez mais amplos. (DIAS, 2011, p.63). 

Os meios alternativos de resolução de conflitos são instrumentos de efetivação 

dos direitos de personalidade, facultativos, que devem estar à disposição da 

população para que elas possam dirimir os seus conflitos de forma célere e eficaz, 

sem que haja a necessidade de intervenção do Estado, na figura do Poder Judiciário. 

No intuito de fazer com que a propositura de ações perante o Poder Judiciário passe 

a ser a exceção, ao invés da regra, como ocorre na atualidade.  

Nas palavras de Águida Arruda Barbosa, a mediação “atua no nascedouro do 

conflito e sua abrangência ultrapassa os limites de eventual acordo que possa vir a 

ser celebrado entre os litigantes, porque seu tempo é o futuro” (BARBOSA, 1999, p. 

144). Trata-se, portanto, de uma abordagem ampla do conflito, cujo objetivo é o 

entendimento dele, uma vez que “a mediação é regida pela conjunção e – aditiva – 
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comportando infinitas alternativas para uma determinada situação, de acordo com os 

recursos pessoais dos litigantes e do mediador” (BARBOSA, 1999, p. 144). 

A mediação, tradicionalmente utilizada em várias culturas, visa à 
transformação dos conflitos, sendo inerente a sua dinâmica a 
equalização dos poderes, deve ter como eixo a horizontalização das 
relações muito mais do que sua verticalização. Como prática social ela 
atende à expansão do valor atual dado à cidadania, apelando à 
empatia e à solidariedade. (GROENINGA, 1999, p.153).  

A mediação “abraça” todo tipo de relacionamento humano, inclusive os conflitos 

familiares, que envolvem muito mais do que questões legais, envolvem sentimentos. 

“Como um instrumento de difusão e aprimoramento da prática e pensamento 

interdisciplinar, a mediação empresta ao fenômeno jurídico a necessária visão da 

complexidade inerente ao ser humano” (GROENINGA, 1999, p.153). Embora tenha 

sido tal meio autocompositivo, tenha galgado o título de salvador, com o intuito de 

arejar o judiciário abarrotado de processos, a mediação é muito mais do que isso, “é 

porta-voz de um novo paradigma e sua presença no cenário jurídico contribui para a 

formação e prática dos operadores além da cultura do litígio” (GROENINGA, 1999, 

p.153). 

Em razão da grande quantidade de processo que abarrota a justiça brasileira, 

costuma-se dizer que o Poder Judiciário está em crise. Contudo a crise não é uma 

prerrogativa apenas desta esfera de poder. Nas palavras de Giselle Câmara 

Groeninga, psicóloga, psicanalista, mediadora interdisciplinar, crise é a palavra da 

moda.  

Palavra em voga: crise. Para citar algumas que nos são próximas – 
crise da família, crise do Estado, crise do Judiciário, crise da 
Psicanálise; enfim são amplos os questionamentos nas instituições e 
nas áreas de conhecimento. Mas, também, crise dos profissionais que, 
atuando nessas áreas, sentem uma carência nos métodos de que 
dispõem para efetivamente atender ao Princípio da Dignidade 
Humana. 
Com uma inegável mudança no sentido da geometria das relações, 
menos verticalizadas, o poder, no sentido de potência, encontra sua 
autoridade baseada no exercício das funções. A questão que se impõe 
é a da impossibilidade em atuar a partir de um conhecimento e de uma 
segurança profissional que vinha da especialização e de linguagens 
específicas, no mais das vezes herméticas, que nos conferiam uma 
posição de poder em estruturas que funcionavam basicamente em 
sentido vertical, hierarquizado. (GROENINGA, 1999, p.154). 

Nesse cenário de crise em decorrência das alterações históricas ocorridas nas 

últimas décadas, a família tem buscado o Direito como um terceiro que participa do 

conflito como uma espécie de solucionador. Quando ele consegue oferecer uma 

resposta adequada, o Princípio Constitucional da Dignidade Humana se vê ferido, pois 
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quando o conflito familiar não é tratado de forma adequada, entendendo-o, 

transformando-o em uma oportunidade de melhorar a qualidade dos relacionamentos 

pessoais ou sociais, ele pode trazer consequências prejudiciais que podem causar 

danos irreparáveis a pessoa humana.  

A família é tutelada pela Constituição brasileira, que por certo está vinculada 

ao desenvolvimento da dignidade das pessoas humanas de seus integrantes, sendo 

apropriado salientar que a família é um espaço comunitário, o qual deve ser 

caracterizado como propiciador de existência digna e de vida em comunhão a todos 

os seus membros e agregados, de modo que os transtornos provocados pelos 

conflitos familiares e seus efeitos se tornam violadores da dignidade humana 

experimentada no seio da família. 

Assim, a mediação se apresenta como uma ferramenta eficaz para dirimir os 

conflitos familiares e salvaguardar a dignidade humana, já que a mediação “atua no 

nascedouro do conflito e sua abrangência ultrapassa os limites de eventual acordo 

que possa vir a ser celebrado entre os litigantes, porque seu tempo é o futuro” 

(BARBOSA, 1999, p. 144).  Pacificando as famílias em conflito, em um momento futuro 

podendo ser uma importante ferramenta de pacificação da sociedade, já que palavras 

movem pessoas, mas os exemplos arrastam multidões.  

 

4.4 A MEDIAÇÃO FAMILIAR 

 

O Direito de Família, por envolver valores personalíssimos, é tido como o mais 

humano dos ramos jurídicos. O afeto é o ponto central das relações familiares e o 

instituto da mediação se insere nesse contexto como uma ferramenta que busca evitar 

que o afeto existente seja extinto. Ou seja, a prática da mediação nesse contexto, 

possibilita a transformação de um conflito nocivo para o ambiente familiar em algo 

potencialmente positivo (TARTUCE, 2015, p. 324). 

Insta salientar que o novo Código de Processo Civil (Lei federal nº. 

13.105/2015) trouxe no seu bojo o instituto da mediação aplicado às ações de família, 

em seus arts. 693 a 699 (Das ações de família), regulamentando as atribuições da 

figura do mediador para auxiliar no processo de enfrentamento dos conflitos 

identificados (BARBOSA, 2016). 
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De acordo com Tartuce (2015, p. 328), vê-se que os artigos que compõem o 

Capítulo destinado às Ações de Família não tratam, em sua maioria, sobre 

“mecanismos processuais aos processos que envolvem demandas familiares (com 

exceção dos arts. 698 e 699), mas sim do fomento ao consenso nesse caso e da 

inserção de algumas regras peculiares a este tipo de demanda”. 

Dentre todos os artigos do Código de Processo Civil de 2015, que tratam da 

matéria, merece destaque o art. 694 que estabelece que “nas ações de família, todos 

os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo 

o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a 

mediação e conciliação”. O mencionado artigo, segundo Neves “prestigia de forma 

significativa os meios de solução consensual dos conflitos” (2016, p.1098), já que traz 

de forma expressa, no caput, que nas demandas dessa natureza deve-se, em primeiro 

lugar, tentar a sua resolução pela via consensual, seja por meio do auxílio do 

conciliador ou do mediador. 

Como salienta Tartuce (2015, p. 329), contudo, “o empreendimento de esforços 

deve se verificar sem qualquer coerção para que as partes aceitem participar das 

sessões consensuais”. Essa preocupação já foi alvo de estudo, tendo sua importância 

destacada por Lopes (2011), onde o autor teceu observações sobre os princípios da 

imparcialidade e neutralidade do mediador. Na obra, nota-se uma melhor 

operacionalização do instituto da mediação ligada à condução de todo o processo sem 

que haja favorecimento a alguma das partes, bem como não apresentar sugestões 

referentes ao mérito da disputa (ou que influencie a solução em vista de seu sistema 

de valores). Por outro lado, cabe indicar que a neutralidade do mediador não implica 

em ausência de valores, sendo que esse terceiro deve agir em vista de atingir os 

objetivos pelos quais a busca pela mediação foi iniciada. 

Ainda que Lopes (2011) se refira a mediação com relação a conflitos de 

interesses em geral, tal entendimento mostra-se compatível, sobretudo, com as 

necessidades envolvendo o uso do mecanismo no contexto familiar, uma vez que os 

demandantes podem apresentar considerações distintas sobre um mesmo fenômeno, 

e o mediador deve conduzir as sessões sem favorecer um dos lados, agindo sempre 

que necessário para fazer com que as partes dialoguem e cheguem juntas a uma 

solução para o litígio. 
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O art. 694, em seu parágrafo único, prevê que “a requerimento das partes, o 

juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem a 

mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar”. Nesse ínterim, previu-se, 

acertadamente, o legislador, a suspensão do processo no intuito de beneficiar as 

partes que se submetem as sessões consensuais, pois como a mediação trabalha 

com o reestabelecimento de vínculos que podem estar muito desgastados ou até 

mesmo dilacerados, é importante que a prática se dê em tantas sessões quantas 

forem necessárias para auxiliá-las verdadeiramente. 

A Lei da Mediação (Lei federal n°. 13.140/2015), seguindo essa orientação, 

quanto à realização de várias sessões, também afirma, em seu art. 15, que “a 

requerimento das partes ou do mediador e com anuência daquelas, poderão ser 

admitidos outros mediadores para funcionarem no mesmo procedimento, quando isso 

for recomendável em razão da natureza e da complexidade do conflito”. A respeito 

deste artigo da lei de mediação, Tartuce (2015, p. 329), aconselha “a atuação 

conjunta, por exemplo, quando se revelar pertinente contar com facilitadores de 

diferentes gêneros e formações”. 

Barbosa (2012, p. 14), acompanhando esse entendimento, contextualiza o 

conceito de mediação para o meio familiar, vindo a complementar as conceituações 

mencionadas anteriormente. Nesse sentido, entende-se mediação familiar como 

[...] um instrumento capaz de compreender o movimento que deu 
origem ao conflito, e sua abrangência ultrapassa os limites de eventual 
acordo, que possa vir a ser celebrado entre os litigantes, porque seu 
tempo é o futuro. Trata-se, portanto, de uma abordagem muito mais 
ampla que a conciliação, que se limita à celebração de um acordo que 
possa pôr fim à demanda. 

Somando a esse entendimento, essa autora acrescenta que a mediação busca 

que os conflitantes estabeleçam uma comunicação (ainda que o acordo não seja o 

objetivo da prática), reconhecendo o sofrimento existente. O mediador, então, age 

oferecendo uma oportunidade dos conflitantes se escutarem, em consonância com os 

apontamentos de Lopes (2011), o que acaba por gerar uma experiência que, dados 

os conflitos estabelecidos, pode representar uma dinâmica não vivenciada. 

Barbosa (2012, p. 15) atribui à mediação categoria de princípio, tratando-se de 

[...] um comportamento, uma experiência humana que assegura o livre 
desenvolvimento da personalidade, capacitando os sujeitos de direito 
à conquista da liberdade interna. Trata-se da experiência de 
reconhecer a pertença à humanidade, enfim, a mediação é um 
princípio que concretiza o princípio da dignidade da pessoa humana, 
representando a reunião simbólica de todos os homens naquilo que 
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eles têm de comum – a igualdade de ser humano – permitindo o 
reconhecimento de ser parte da unidade: o gênero humano. 

Prosseguindo, a autora atribui tal categoria à mediação, porque os princípios 

estão acima da lei e outorgam a ela expressão normativa, agregando valores às 

relações humanas. Como o referido instituto constitui nas relações familiares uma 

especialidade labiríntica, Barbosa (2012, p. 15-16), baseia-se no conceito advindo da 

Association Pour la Mediation Familiale, para a edificação de um programa sólido de 

formação de mediadores. 

A mediação familiar, notadamente em matéria de separação e 
divórcio, é um processo de gestão de conflitos no qual os membros da 
família demandam ou aceitam a intervenção confidencial e imparcial 
de uma terceira pessoa, o mediador familiar, cujo papel é o de leva-
los a encontrar por si próprios as bases de acordo durável e 
mutuamente aceito, levando em conta as necessidades de cada um, 
e, particularmente, das crianças, no espírito de corresponsabilidade 
parental. A mediação familiar ocupa-se das questões da desunião, 
principalmente relacionais, econômicas e patrimoniais. Este processo 
pode ser acessível ao conjunto de membros da família (ascendentes, 
descendentes, colaterais) concernentes à ruptura da comunicação 
cuja origem está vinculada a uma separação. 

Em vista da importância da mediação nos conflitos de interesses de tal 

natureza, trabalhos como os de Mazzoni (2013) e Spengler e Marcantônio (2013) 

trazem luz à questão de que os conflitos nesse ambiente podem extrapolar as duas 

partes envolvidas, o que aumenta a necessidade de uma tratativa que busque uma 

resolução pacífica e consensual. Nesses casos, é possível identificar que conflitos 

parentais podem chegar ao ponto de envolverem os filhos do casal, e não se sabe a 

extensão de potenciais danos aos membros dessa família, indiretamente relacionados 

(filhos) caso o conflito não seja resolvido como pode ser visto na Síndrome de 

alienação parental, por exemplo. 

A importância, ainda, é ressaltada, em função de que os conflitos familiares 

envolvem sentimentos que apresentam impactos em termos afetivos, psicológicos e 

relacionais. Por conta dos conflitos estabelecidos, a resolução, via meios tradicionais 

(jurisdição estatal), implica em somar mais uma carga de trabalho ao Poder Judiciário, 

contribuindo para a situação apresentada na Introdução (onde evidencia-se que os 

juízes brasileiros se encontram sobrecarregados de ações). Nisso, há uma crítica pelo 

fato dos litigantes das ações atribuírem aos juízes uma figura de “deus ex machina” e 

“superpai”, como se ele tivesse o poder de solucionar o problema que motivou a 

propositura da ação (quando, na verdade, a sentença não implica na resolução do 
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conflito, já que ele ainda pode continuar presente no ambiente familiar) (BARBOSA, 

2016, p. 83). 

Por outro lado, sabe-se que a aceitação (e, consequente, incorporação) dessa 

forma alternativa na transformação de conflitos de interesses pela população é um 

processo gradual. Por isso, esforços como os relatados por Bonn (2012), implantando 

um núcleo de mediação familiar e apresentando a alternativa à sociedade, tende a 

gerar uma mudança na forma como as pessoas enfrentam os conflitos, contribuindo 

para a diminuição do cenário apresentado por Barbosa (2016), onde os juízes são 

imbuídos de características que não lhes são competentes. 

 Ademais é preciso que se combata “o hermetismo das linguagens 

(caricaturando, advogados falam em latim, psicanalistas falam em gregos – e o pior é 

que muitas vezes nossos clientes não nos compreendem)” (GROENINGA, 1999, 

p.154), o corporativismo exacerbado e rígida divisão das áreas do conhecimento, pois 

tais comportamentos impedem que os profissionais da atualidade exerçam, de forma 

eficiente as suas atividades, tornando-se insuficientes seus esforços para atender às 

demandas daqueles que buscam aliviar o seu sofrimento e a sua angústia, como no 

caso dos profissionais do Direito, da Psicologia etc. 

E é na relação com nossos clientes e analisados, escutando suas 
demandas de forma mais ampla, ao invés de tentar enquadrá-las no 
nosso arsenal teórico prático, sempre limitado, que podemos ter uma 
ampliação da compreensão. E é escutando as nossas insatisfações 
profissionais e na busca de aperfeiçoamento que podemos encontrar 
outros caminhos, o que passa necessariamente pela interdisciplina. 
Nesse sentido legitima-se uma Dinâmica da Mediação entre as 
disciplinas, como paradigma de abordagem dos conflitos. 
(GROENINGA, 1999, p. 155). 

 A fala de Groeninga (1999) se confirma quando analisamos os resultados de 

Müller, Beiras e Cruz (2007), que a implementação do programa chamado “Serviço 

de Mediação Familiar”, fazendo uso de profissionais da Psicologia no processo de 

mediação como uma forma de promover uma tratativa mais humanizada, lidando com 

os aspectos emocionais de uma relação desgastada, sem recorrer aos métodos 

tradicionais (ao menos em primeiro momento), onde os litigantes são postos como 

adversários. 

Para que a mediação, principalmente no âmbito familiar, surta os efeitos para 

os quais ela foi introduzida ao ordenamento jurídico pátrio, será necessária uma 

mudança de mentalidade e do pensamento da comunidade jurídica, sendo preciso 

que deixem de lado pensamentos prontos imersos somente na realidade do Direito. É 
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necessário que se “beba de outras fontes” como da Psicologia, da Sociologia, da 

Antropologia, do Serviço Social para desenvolvermos ferramentas para melhor 

resolver os conflitos trazidos pela família contemporânea. É difícil para o profissional 

do Direito com uma formação voltada para a cultura do litígio “abrir sua mente”, aceitar 

que o conhecimento não está separado em caixas fechadas que não se comunicam. 

O conhecimento é na verdade um sistema de vasos comunicantes, que permeiam 

todas as áreas com conteúdo análogo sob perspectivas diferentes e sob olhares 

diferentes. 

Seguindo com os pensamentos expostos por Barbosa (2016, 2012) e Tartuce 

(2015), identifica-se que os conflitos de interesses tendem a ser resultantes de uma 

comunicação inadequada entre as partes, onde os desentendimentos florescem de 

dificuldades dos envolvidos em comunicarem seus sentimentos e entenderem os dos 

outros.  Cada um possui formas particulares de expressar o amor e afeto que formam 

o ambiente familiar. Com isso, o mediador age alinhando as linguagens, possibilitando 

a transformação do conflito em uma resolução, encontrando um caminho consensual 

e harmônico. Vive-se, assim, uma nova fase na história do Direito brasileiro.  

Não se pode mais persistir, com exclusividade, em mecanismos e formas 

antigas diante do conteúdo de novos conflitos de interesses, no presente momento 

histórico, e ainda, de que um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito é a 

dignidade da pessoa humana, sem perder de vista uma sociedade que tem por 

objetivos construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

 
4.5 O RESGATE DA DIGNIDADE HUMANA NA FAMÍLIA BRASILEIRA 

CONTEMPORÂNEA POR MEIO DA MEDIAÇÃO  

 

Os conflitos familiares possuem natureza jurídica, afetiva, psicológica, 

relacional e tratam do sofrimento das pessoas. Referem-se “a casais que, além da 

ruptura, devem imperativamente conservar as relações entre os pais, em seu próprio 

interesse e no interesse dos filhos envolvidos” (LOPES, 2012, p.22).  

O conflito de família é decorrente da dupla especificidade, pois antes 
de ser conflito de direito, é de essência afetiva, psicológica e relacional 
precedido de sofrimentos. Seu direcionamento deve levar em conta os 
casais que, após a ruptura, deverão, forçosamente, conservar a 
relação de co-parentalidade, no interesse das crianças e no seu 
próprio interesse. (GANANCIA, 1999 apud BARBOSA, 1999, p.142). 
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As partes do conflito familiar procuram respostas, geralmente, através da 

justiça. Dá-se origem a um processo judicial para resolver os problemas e reparar os 

danos materiais e da alma. A posteriori é proferida uma sentença “em favor de uma 

ou da outra parte, buscando-se um culpado e um inocente” (LOPES, 2012, p.23). 

Contudo em razão da complexidade das relações humanas nem sempre é possível 

que se determine quem é culpado e quem é inocente. Nos conflitos familiares esses 

papéis se misturam e é possível que uma parte seja culpada e inocente ao mesmo 

tempo.  

Através do relato do depoimento dado pelo magistrado Lourival de Jesus Serejo 

Souza, da 3ª Vara de Família de São Luiz, trazido por Lopes (2012), é possível 

perceber a angústia dos magistrados frente aos conflitos de interesses nas ações 

envolvendo Direito de Família. 

(...) da nossa cadeira de juiz, por debaixo da toga contemplamos o 
amor reduzido à contabilidade, nas desavenças sobre o quantum das 
pensões alimentícias e na divisão dos bens, quando das separações. 
Como confessores das desilusões, somos atingidos pelas lágrimas da 
separação, doloridas, penetrantes, pesadas; os olhares vazios, 
longos, cheios de recordações e revolta; a indiferença dos pais quanto 
aos filhos, as acusações terríveis, às vezes objetam, contra quem, por 
quem, por muitos anos, compartilhou da cama e da mesa, e tantos 
outros quadros que desfilam diariamente a nossa frente. (LOPES, 
2012, p.23) 

A mediação é um extraordinário instrumento de resolução e de pacificação de 

conflitos de interesses. Com a vantagem de proporcionar uma solução negociada, que 

traz paz e põe um “ponto final” no conflito. Como já alertado em momento anterior, o 

conflito familiar é oriundo da relação familiar, da vida íntima e privada das pessoas 

nela envolvidas, logo, traz em seu bojo, diversas situações que acabam por ameaçar 

ou mesmo violar os Direitos de Personalidade das pessoas nelas envolvidos.  

As ações de Direito de Família, como a Ação de divórcio, de pedido 
de alimentos, de guarda de filhos menores, de nulidade ou anulação 
de casamento, alegação de ocorrência de alienação parental, entre 
outras, tem por objeto o conflito familiar, o que significa dizer que os 
temas ali abordados dizem respeito aos assuntos mais íntimos e 
pessoais dos integrantes daquela família. Sendo assim, temas que 
envolvem os direitos de personalidade, como o direito à privacidade, 
à vida, à intimidade, à integridade psíquica e moral, à imagem e à 
honra dessas pessoas são extremamente comuns nessa seara, não 
só são comuns, mas muitas vezes precisam ser expostos em Juízo, 
ou sofrer algum tipo de ameaça ou violação, a fim de que se confirme 
um determinado fato alegado por uma das partes (ROSSANEIS, 2015, 
p.99). 
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É possível compreender que a mediação, enquanto meio alternativo de solução 

de conflitos, é uma modalidade adequada para atender as necessidades dos conflitos 

familiares de forma muito significativa e satisfatória, solucionando-os de forma célere 

e dinâmica. Cessando as ameaças e as violações aos Direitos de Personalidade, 

principalmente a dignidade humana dos envolvidos. 

A mediação é a própria cultura de paz, por meio da qual instala a percepção de 

que se transforma o conflito de interesses quando se conversa e se comunica, 

porquanto o trabalho desenvolvido pelo mediador é essencialmente restabelecer a 

comunicação, e não resolver o conflito de interesses. Tem por objetivo, portanto, 

auxiliar na pacificação dos conflitos de interesses familiares ao possibilitar uma 

dinâmica de diálogo que permita às partes restabelecer o diálogo, a comunicação, 

cujo distanciamento pode ter sido motivado por falta de compreensão na forma de 

entendimento e expressão do amor e afeto envolvidos. 

Partindo-se do conhecimento de que os conflitos familiares não são maléficos 

e prejudiciais, a depender da forma como são trabalhados e elaborados. Se os 

conflitos familiares forem enfrentados adequadamente, como uma oportunidade de 

crescimento para todos os envolvidos nele, crescimento no afeto/amor que deve se 

agigantar para não permitir os afastamentos daqueles que se encontrarem mais 

vulneráveis; crescimento espiritual que deve fazer com que os envolvidos busquem 

se fortalecerem na fé, na união, no respeito mútuo, na compaixão, na empatia os 

resultados serão magníficos. Contudo, se o conflito não for enfrentado pelos 

envolvidos, danos catastróficos poderão ocorrer, tais como suicídio, depressão, 

agressões físicas e psíquicas e até pode ocasionar homicídio.  

Ante todo o exposto sobre a mediação, principalmente seu caráter pacificador 

e não adversarial, observa-se que é um instrumento que oportuniza o crescimento dos 

envolvidos e de seu relacionamento afetivo, resgatando a dignidade humana dos 

envolvidos e assegurando a sua preservação. Posto que a dignidade humana tenha 

o condão de enfeixar a existência da pessoa humana de modo a lhe assegurar uma 

existência digna em todos os aspectos de sua vida, principalmente no âmbito familiar, 

já que é o “ninho”, local protegido aonde não são necessárias as máscaras que se 

cria para bem viver em sociedade, onde podemos ser nós mesmos, local sagrado em 

que toda pessoa humana deveria encontrar aconchego, carinho, aceitação, respeito, 

valorização. Quando o ninho se encontra em desordem, em razão dos conflitos 
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familiares, a pessoa humana perde um pedaço seu, se sente sozinha no mundo e 

sofre as dores da alma pela falta de seu alicerce natural.  

A mediação se prova adequada nesses casos como um bálsamo para tais 

dores, pois promoverá o reestabelecimento dos vínculos familiares estremecidos ou 

rompidos, pacificando aquela família. Dessa forma, proporciona que o “ninho” volte a 

ser como era, um local de acolhimento e de aconchego para todos que pertencem 

aquele lugar, para que todos os “pássaros feridos” pelo mundo possam ficar debaixo 

de asas que os amparem a fim de encontrar carinho, consolo e forças para se curar e 

voltar a alçar altos voos.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Vive-se em um país com um questionamento de grave crise na justiça, haja 

vista que o Brasil, ao mesmo tempo em que detém juízes mais produtivos que os 

europeus, também tem um Poder Judiciário assoberbado e moroso. O elevado 

número de processos que tramitam no Poder Judiciário brasileiro bem demonstra essa 

assertiva. 

Com a difícil tarefa de tentar modificar essa realidade, invocam-se os meios 

alternativos de resolução de conflitos de interesses, ou seja, a ADR – Alternative 

Dispute Resolution, e dentre eles se encontra a mediação. 

O instituto foi introduzido em nosso ordenamento jurídico pela Lei federal n°. 

13.140/2015, denominada a Lei da Mediação e, concomitantemente, pela Lei federal 

n°. 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil). A mediação pode ser conceituada 

como a forma de solução de conflitos que prima pela transformação do conflito, por 

intermédio do diálogo, da comunicação entre as partes. 

Tomando por base o exposto, ao longo desta dissertação se apresentou uma 

discussão sobre o uso da mediação familiar como um novo instrumento para a 

transformação de conflitos de interesses, um caminho alternativo além dos métodos 

tradicionais, por meio das ações judiciais, normalmente com caráter de contencioso, 

de litigiosidade. 

A mediação é mecanismo de autocompositivos de resolução de conflitos que 

tem como objetivo auxiliar as partes em conflito a restabelecerem os vínculos 

rompidos e a restabelecerem os seus canais de comunicação, para juntas chegarem 

de forma voluntária a um acordo que seja benéfico para ambas as partes. Contudo, 

ela não tem como objetivo a elaboração do acordo, mas sim o restabelecimento dos 

vínculos rompidos entre as partes. 

 A mediação é a própria cultura de paz, instalando a percepção de que se 

transforma o conflito de interesses quando se conversa e se comunica, porquanto o 

trabalho desenvolvido pelo mediador é restabelecer a comunicação, e não resolver o 

conflito de interesses, como seu objetivo principal. Logo, a mediação pode ser 

considerada concluída mesmo que as partes não consolidem um acordo ou transação, 
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bastando que transformem o conflito de interesses em novas possibilidades de 

convívio com os problemas que deram origem ao conflito inicial. 

Na busca pelo objetivo do presente texto de propor o uso da mediação como 

forma de transformação dos conflitos familiares na família contemporânea, expôs-se 

que a mediação tende a auxiliar na pacificação dos conflitos de interesses familiares 

ao possibilitar uma dinâmica de diálogo que permita às partes restabelecer o diálogo, 

a comunicação, cujo distanciamento pode ter sido motivado por falta de compreensão 

na forma de entendimento e expressão do amor e afeto envolvidos. 

A heterogeneidade das relações familiares é intrínseca à sua existência, sendo 

o berço da sociedade, ao menos da forma como conhecemos, de amor, afeto, 

cuidado, inúmeros sentimentos e da dignidade da pessoa humana. E, ante a essa 

diversidade de composição dos seus membros, dela acabam emergindo os conflitos 

familiares. 

Per se, os conflitos familiares não são maléficos e prejudiciais, desde que 

trabalhados de forma positiva, como uma oportunidade de crescimento dos envolvidos 

e de seu relacionamento afetivo. Contudo, conflitos familiares mal elaborados podem 

ter efeitos desastrosos, em alguns casos deixando marcas irreversíveis em um 

número grande de vítimas, violando a dignidade humana de todos os envolvidos.  

 Em contraponto aos danos causados pelo conflito familiar se propõe a 

mediação familiar, que pode ser, em alguns casos, a “luz no fim do túnel” para muitas 

famílias, além de ser uma oportunidade para que juntos os envolvidos resolvam suas 

diferenças e pacifiquem os seus conflitos. 

Cabe indicar que estudos futuros poderiam ser desenvolvidos 

longitudinalmente com a proposta de acompanhar o uso da mediação com um olhar 

pedagógico envolvido, onde filhos de pais com conflitos, ao experienciarem seus pais 

tendo adotado esse caminho, possam vir a internalizar o exemplo para resoluções de 

conflitos futuros quando adultos, sendo algo que terão para si para toda a vida.  

Ressalta-se também a necessidade de adequação do processo de formação 

dos profissionais do Direito, principalmente nas instituições de ensino superior, para 

desenvolverem maior empatia e estimularem essa forma de resolução de conflitos, 

disseminando-a. Não se pode mais, no presente momento histórico em que se vive, 

pensar e adotar um modelo de ensino com exclusividade, para o desenvolvimento de 

técnicas para resolver litígios por meio do instrumento da jurisdição, que é o processo. 
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Com este estudo, nota-se a necessidade de formação multidisciplinar para 

aqueles que desejarem atuar como mediadores, uma vez que são necessários 

conhecimentos advindos de áreas como o direito, a filosofia, a antropologia, a 

psicologia e o serviço social. Dessa forma, esses profissionais terão melhores 

condições de possibilitar às partes a manutenção do afeto que os uniu anteriormente, 

optando pela via consensual para a superação dos conflitos de interesse familiares. 

Os mediados, assim, terão mais condições de gerar um ambiente harmônico a todos 

os envolvidos direta e indiretamente com os conflitos, como os filhos. 

Dito isso, se empregada com empenho e dedicação, a mediação pode, a longo 

prazo, ser um meio de reduzir a quantidade de processos que chegam até ao Poder 

Judiciário. Contudo, para que isso aconteça, é necessária uma mudança no 

pensamento da comunidade jurídica, passando a compreender os benefícios que a 

mediação pode trazer às ações, sua importância como instrumento de cultura de paz, 

instalando a percepção de que se transforma o conflito de interesse quando se 

conversa. A comunicação, assim, é a chave que possibilita abrir as portas rumo a um 

convívio harmônico. 
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