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RESUMO 

O Direito ao tentar orientar as relações sociais deve caminhar ao seu lado 
para que não caia na figura do ultrapassado e do retrógrado.  O ser humano, 
objeto de tais relações, é por natureza um ser dinâmico, defende opiniões que 
posteriormente podem vir a ser repensadas e retratadas. A cada geração, novos 
conceitos vão surgindo, seja pela influência da ciência ou mesmo da maneira de 
pensar da época. Com a família não é diferente. Pensando sobre tais evoluções, 
este trabalho aborda de forma sucinta as relações familiares presentes atualmente 
na sociedade, sejam elas amparadas ou não pelas leis brasileiras. Têm-se 
condições de definir família como sendo a presença de dois indivíduos de sexos 
opostos juntos com sua prole? Ou o conceito é mais amplo? Qual o parâmetro 
para defini-la? O direito de família, por tratar de relações particulares, deve, mais 
do que todos os demais ramos do direito, manter esse acompanhamento 
evolutivo. O trabalho visa trazer o conceito atual de família, e como este pode 
ajudá-las perante a sociedade e o direito. 

Palavras-chaves: Entidades familiares. Direito civil. União estável. Estatuto da 
Família. 
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ABSTRACT 

The Law when trying to guide the social relations must follow to its side so that it 
does not fall in the figure of the exceeded one and of the reactionary. The human, 
object of such relations, is by its very nature a dynamic being, defends opinions 
that later can come to be rethink and to be portraied. To each generation, new 
concepts go appearing, either for the influence of the same science or in the way to 
think of the time. With the family it is not different. Thinking on such evolutions, this 
work approaches of form summarized currently the familiar relations actually in the 
society, is supported they or not for the Brazilian laws. Are had conditions to define 
family as being the presence of two individuals of together opposing sex with its 
children? Or the concept is ampler? Which the parameter for definiz it? The family 
law, for dealing with particular relations, must, more than what all the too much 
branches of the right, to keep this evolution accompaniment. This work aims at to 
bring the current concept of family, and as this can help them before the society 
and the right. 

Keywords: Family entities. Civil law. Steady union. Statute of the Family. 
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INTRODUÇÃO 

Após a promulgação da Constituição Federal Brasileira em 1988, o Estado 

passou a dar atenção a família constituída fora da instituição do casamento. A 

união estável, que até então se encontrava à margem da proteção legislativa, já 

vinha há muito sendo discutida no campo doutrinário. 

Por tratar-se de um tema que desde o início de nossa sociedade esteve 

presente, é de admirar-se que somente ao fim do século XX tenha sido 

constitucionalizado. O Estado não poderia mais continuar ignorando e excluindo 

de sua proteção a imensa parte de associações familiares que viviam à margem 

do casamento civil. Apesar deste avanço conseguido, ainda está muito aquém do 

que se esperava.  

A família que outrora foi constituída somente pelos laços do matrimônio dá 

lugar a uma nova classe onde o afeto e não mais o casamento está em primeiro 

plano. É ele o fator determinante que liga estes indivíduos em uma relação íntima 

de convivência mútua. 

O legislador constituinte, seja pelo acanhamento, pelo medo do que novas 

idéias poderiam impactar na sociedade ou mesmo por uma questão 

preconceituosa, não acolheu as demais expressões familiares que hodiernamente 

surgiram. 

Nestas espécies de família inserem-se, além das constituídas pelo 

casamento e pela união estável, as monoparentais e as uniões homoafetivas. Vêm 

à tona ainda a figura do filho de criação e os métodos possibilitados pela medicina 

da reprodução assistida. 

Mesmo após o advindo, mais tarde, do Novo Código Civil em 2002, muitas 

formas de famílias continuaram esquecidas pelos legisladores. Por quê? Quais os 

motivos de sua discriminação? Quais as justificativas para o seu não amparo 
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legal, visto que cada dia mais estas espécies de uniões familiares estão sendo 

constituídas?  

Visando o debate de tais questões, o presente trabalho expõe de forma 

sucinta todas as relações familiares que atualmente se apresentam na sociedade. 

No primeiro capítulo, fala-se da família brasileira de forma geral. O assunto 

perpassa a história, o amparo legal e culmina na questão espinhosa da eficácia 

das leis brasileiras de proteção à família. 

Nos capítulos posteriores, abordam-se separadamente todas as formas de 

entidades familiares consideradas socialmente, posto que juridicamente este 

campo de abrangência seria bem menor. Enfoca-se o valor afetivo destas relações 

de forma a comprovar sua presença em todas as espécies de família. 

Por fim espera-se que este trabalho ajude àquelas famílias que estão à 

margem legislativa a conseguirem impor-se e alcançar direitos que ainda lhes são 

negados. 

CAPÍTULO 1 
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A FAMÍLIA 

A família é o fenômeno social que mais sofre alterações ao longo do tempo. 

Dependendo da época ou mesmo do lugar que se estabelece, aqui se pode falar 

em termos mundiais ou mesmo regionais, seu conceito diverge. Algumas vezes 

esse conceito é alargado, atingindo pessoas além do núcleo tradicional de pais 

(marido e mulher) e filhos. Em outros momentos, ele torna-se mais restrito 

abrangendo apenas a figura do casal e sua prole. 

A família tradicional vem cedendo espaço às novas formas de entidades 

familiares, seguindo as tendências modernas e adaptando-se à dinâmica social. 

O vocábulo “família” é algo bastante debatido nos dias atuais. Ainda não 

são unânimes os doutrinadores a respeito de sua conceituação. 

O que se passa a observar atualmente, mais particularmente no Brasil, é 

que a comunidade familiar está deixando de ter o caráter da trindade casamento, 

sexo e procriação, para alcançar formas bastante diferenciadas, onde o ponto em 

comum está na união de pessoas pelos laços de afeto.   

Tal visão social não é nova. Já na transição dos anos 60 para os anos 70 

do século anterior, Miguel Reale, coordenando uma Comissão do Congresso 

Nacional, concebe o novo Livro de Direito de Família, presente atualmente no 

Código Civil de 2002. Note-se que esta preocupação advém muito antes da 

revolucionária Constituição Federal de 1988.   

A entrada em vigor desta Constituição quebrou quase que por completo a 

antiga visão familiar, onde os paradigmas eram baseados no patriarcalismo, na 

constituição familiar apenas pelo casamento, na desigualdade entre o cônjuge e 

os filhos e na discriminação de filhos legítimos e ilegítimos, incluindo-se neste 

caso tanto a prole concebida fora do casamento quanto os filhos adotivos. 
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Trouxe à tona características absolutamente inversas da anterior, mas que 

já estavam presentes nas famílias da época. Assim, o novo paradigma passa a 

estar fundamentado na comunhão de vida solidificada na afetividade e não mais 

no casamento e seu poder marital, na igualdade de direitos e deveres entre os 

cônjuges, na liberdade tanto para a constituição da entidade familiar como para 

sua extinção e na igualdade dos filhos biológicos, sejam estes advindos ou não do 

casamento, e dos filhos adotivos.  

Oferece ainda uma atenção particular a esse instituto familiar ao dar 

proteção especial pelo Estado a cada um de seus membros, destacando-se entre 

eles a criança, o adolescente e o idoso. 

Apesar da dificuldade em se estabelecer um padrão familiar, não se pode 

negar a constância de sua importância para todos os povos e todos os tempos.  

A família, independente de sua estrutura, sempre teve o condão de apoiar 

mutuamente seus membros, bem como o incentivo de gerar e educar novos 

cidadãos para sua sociedade. 

Pela sua importância, deseja-se nesse trabalho entender o fenômeno 

família, historicamente e socialmente, para depois explorar as diversas formas que 

atualmente estão presentes no nosso país. 

1.1. História 

O surgimento da família vem dos tempos mais remotos. Não há como 

definir uma data exata do aparecimento deste instituto, mas pode-se afirmar que 

ela passar a existir juntamente com o advento da sociedade.  

Desde os primórdios da humanidade sempre existiu a união de homens e 

mulheres para a constituição de uma família. É certo que inicialmente esta união 

não envolvia nenhuma solenidade, essa somente passa a existir com o 

surgimento das leis.  
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Partindo-se de Roma, onde o Direito Civil é gerado, a base da estrutura 

familiar era um modelo tipicamente patriarcal. 

A família romana era formada, assim, pelo pater famílias e todos os que 

estavam a ele subordinados. A autoridade do pai (pater) era incontestável, seu 

poder  (potesta) era exercido tanto sobre os escravos (dominica potestas) como 

sobre seus filhos (patria potestas) e mulheres (manus). 

O casamento era muito similar à posse, pois também era composto por 

elementos subjetivos, no caso a affectio maritalis, e elementos objetivos, que seria 

a própria conjunção carnal. 

Conhecia este direito três modalidades primitivas de casamento: 

1. confarreatio – casamento religioso realizado entre patrícios. Deveria 

ser celebrado pelo Pontifex Maximus e pelo Flamen Dialis, tendo dez 

pessoas como testemunhas. 

2. coemptio – era o casamento civil, representava uma venda (ficta 

venditio).

3. usus – era considerado um casamento de segunda classe. 

Consolidava-se com a posse de um ano, tal qual o usucapião. Tal 

forma, muito semelhante ao que conhecemos por concubinato, era 

bastante utilizada por plebeus. 

Além destas formas, em Roma ainda estavam presentes outras formas de 

uniões familiares. Entre elas, as praticadas pelos peregrinos (iure gentium) e mais 

o contuberium, ocasionado pela união de escravos. 

No tocante ao casamento, com o avançar dos anos, a exigência passou a 

ser apenas a capacidade dos contraentes, o consentimento e a ausência de 

impedimentos. Caracterizava-se, desta forma, o início do casamento civil. 

No Brasil, tal qual a história romana, a família, inicialmente, tinha um caráter 

patriarcal. Carlos Bittar Filho, afirma: 
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ab initio, a família brasileira apresentava um caráter nitidamente extenso, 
submetendo-se seus membros à autoridade soberana do pai. Era em torno dele 
que girava toda a vida familiar. O patriarca representava o centro de gravidade de 
seus domínios e das pessoas que o habitavam.

1

No Direito brasileiro, o casamento civil somente surge em 1890, com o Dec. 

Nº 181, posteriormente sendo normatizado pelo Código Civil de 1916. Até então, 

por ser eminentemente católico, o casamento religioso prevalecia sobre os 

demais. 

Desde então, o casamento brasileiro vem sofrendo inúmeras alterações. A 

mais profunda ocorreu com o advento da Constituição Federal de 1988 que, 

dispõem em seu artigo 226, § 1º e 2º, a gratuidade da celebração do casamento 

civil e o efeito civil dado a celebração religiosa, nos termos da lei. 

Como visto anteriormente, o cristianismo combateu durante muito tempo 

qualquer união que não adviesse deste casamento religioso. Evidentemente que o 

concubinato estava incluído no rol das uniões impuras. 

Apesar da moral cristã combater veementemente as uniões concubinárias, 

estas sempre existiram e ainda hoje se proliferam. De uma maneira quase geral, 

os doutrinadores apontam como fatores incentivadores destes tipos de relações à 

ausência do divórcio em algumas legislações ou mesmo a excessiva formalidade 

que o casamento civil exige. No Brasil, outro fator registrado para a superioridade 

das uniões estáveis é o financeiro.  

Imprescindível reconhecer que fatos sociais ocorridos alteraram a essência 

do concubinato. Tais mudanças são percebidas com maior ênfase a partir da 

independência feminina. Nesta ocasião, a mulher deixa de ser considerada 

relativamente capaz, não mais “pertencendo” ao marido ou ao pai, para participar 

ativamente de áreas até então exclusivamente masculinas. 

                                                
1 BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Direito de família e sucessões: de acordo com a lei nº 10.406, de 
10.01.2002. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002,pg. 17. 
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Antes, o casamento era a única forma de projeção social feminina. A mulher 

solteira não conseguia ser bem vista na sociedade, e o matrimônio servia como 

uma verdadeira “válvula de escape” desta situação. As lutas e vitórias feministas 

ocasionaram o desaparecimento da necessidade do casamento, sendo substituído 

pela união estável. 

No direito brasileiro, a união estável passa a ter regulamento legal 

específico com o advento da Lei nº 8.971 de 29 de dezembro de 1994 e da Lei nº 

9.278, de 10 de maio de 1996. Hoje, este instituto está protegido na Constituição 

Federal de 1988 e no novo Código Civil de 2002. 

1.2. Desestruturação do núcleo familiar 

O Estado Brasileiro deverá assegurar assistência e especial proteção à 

família.  Não por acaso o legislador constituinte reservou um capítulo da Carta 

Magna, juntamente com a criança, o adolescente e o idoso, à Família.  

O art. 226 da C.F./88 considera ser este instituto a base da sociedade, 

posto que é a unidade de desenvolvimento físico, intelectual e emocional de seus 

membros e cidadãos. 

No texto constituinte verificam-se três situações diferentes: 

1. Casamento civil; 

2. União estável; 

3. Família monoparentais, constituída por qualquer um dos pais e seus 

descendentes. 

Apesar de todas as garantias constitucionais, percebe-se que a sua 

aplicabilidade é utópica. A família brasileira é, na verdade, abandonada e carente. 

Não é novo o fato de mulheres saírem em busca de trabalho para 

complementar o salário do marido ou companheiro. Muitas vezes, a renda auferida 
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por ambos não consegue satisfazer as necessidades básicas de sua família, 

acabando por obrigar a submissão de seus filhos precocemente ao subemprego. 

O trabalho mal remunerado e as condições precárias em que são obrigados 

a viver, sem esperança de modificar seu futuro, levam o homem ao desespero. 

Esquece sua condição de ser-humano, caminhando em direção ao alcoolismo e 

às drogas. Sua noção de família e amor acaba por ser esquecida.  

Em seu livro Cidadão de Papel, Dimenstein aponta a miséria como a 

principal motivadora da desintegração familiar. Acrescenta ainda: “E ela vem junto 

com a violência. Meninos costumam dizer que preferem morar na rua a morar em 

casa. É que assim fogem de agressões do pai ou da mãe. E muitos pais batem 

nos filhos porque bebem”.2

Outra forma de desintegração familiar ocasionado também pela miséria 

verifica-se principalmente no Nordeste do País, quando, em regra geral, o marido 

sai em busca de trabalho noutras regiões brasileiras. 

Geralmente, o homem vai sozinho deixando mulher e filhos para trás. Seu 

intuito inicial é de voltar com dinheiro para comprar sua terra ou, quando estável 

estiver, trazer sua família para junto de si. 

Entretanto, essa ilusão é desfeita assim que põe seus pés na cidade. Em 

geral, a falta de qualificação, muitos são inclusive analfabetos, não dá 

oportunidades de emprego a este cidadão. No fim, acaba por somar-se às ondas 

de miseráveis existentes nas grandes cidades, sem perspectiva de voltar ao seu 

lar ou muito menos de mandar buscar seus entes queridos.  

Precisa-se com urgência cuidar das famílias brasileiras. É na educação 

doméstica que se formam os nossos principais valores. Sem um lar saudável, 

como esperar a formação de homens e mulheres responsáveis, honestos e 

                                                
2 DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de papel. A infância, a adolescência e os direitos humanos no 
Brasil. São Paulo: Ática S.A., 1993, pg 123. 



18

trabalhadores? Para piorar a situação, esse descaso acaba por fortalecer um 

círculo vicioso, em que filhos desta família em declive tornam-se pais, passando 

para sua prole os pseudovalores que aprenderam. E assim a história continua 

sucessivamente até que o Estado e a sociedade imponham soluções para 

melhorar esta situação calamitosa. Do contrário, nosso país continuará assistindo 

uma crescente onda de violência e desgraça social. 



19

CAPÍTULO 2 

O CASAMENTO 

Por ter um caráter dinâmico, o Direito acompanha a realidade da sociedade 

a fim de buscar mecanismos para uma convivência social equilibrada. Para isso, 

acaba por sofrer grande influência de vários fatores presentes na sociedade. Entre 

esses fatores pode-se destacar o fator moral, que está presente tanto na grande 

maioria da elaboração de nossas leis, como na sua interpretação para um julgar 

mais justo. 

O fator moral quase sempre se liga ao fator religioso, posto que no Brasil, 

assim como a maioria dos povos do ocidente, a moral adotada é a cristã. 

No direito arcaico, a separação entre direito, religião e moral era 

praticamente impossível de ser feita. O casamento religioso era absoluto, não 

existindo a figura do casamento civil. 

Na Idade Média, quando o direito romano é acolhido pela civilização 

européia adquire influências do cristianismo, sendo alterado principalmente ao que 

tangia o direito de família. 

Segundo Fustel de Coulanges, o fator unificante dos membros familiares ia 

além do nascimento ou do sentimento. Esse poderoso elemento era a religião do 

lar e dos antepassados. “A religião fez com que a família formasse um só corpo 

nesta e noutra vida”.3

O casamento religioso, assim, foi a primeira forma organizada de 

celebração matrimonial das civilizações, entretanto, no Brasil, após o advento do 

casamento civil, sua importância acabou por ser reduzida em face dos efeitos 

jurídicos trazidos pela a moderna celebração. 

                                                
3 COULAGES, Fustel. A cidade antiga. Trad. Por Jean Melville. São Paulo: Martin Claret, 2001, pg. 
45. 
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Hoje, o casamento religioso tem efeitos similares aos da união estável. 

2.1. Conceituação de Casamento: 

A conceituação de casamento não é comum a todos os direitos e a todas as 

épocas da história. Apesar disso, poucas legislações preocuparam-se em defini-lo. 

Assim como no Brasil, os códigos civis da França e da Alemanha, por exemplo, 

não contém seu significado. 

A despeito da omissão legislativa brasileira, tal falha não causa transtornos, 

posto que a noção de casamento está tão arraigada à cultura nacional que não há 

como se confundir com as uniões de fato. 

Seguido pela maioria dos doutrinadores pátrios, Sílvio Rodrigues define 

casamento como: 

contrato de direito de família que tem por fim promover a união do homem e da 
mulher, de conformidade com a lei, a fim de regularem sua relações sexuais, 
cuidarem da prole comum e se prestarem mútua assistência.4

Venosa ainda complementa dando a ele o lugar central do Direito de 

Família. “Dele irradiam suas normas fundamentais”.5

Tais definições e características do casamento civil, hora discutido, são 

advindas da união católica, como já se mostrou grande influenciadora do instituto 

no país. 

A primeira característica salientada pelos doutrinadores está na diversidade 

dos sexos. É o elemento jurídico natural do casamento, daí o afastamento da 

aceitação do casamento entre homossexuais. 

Entretanto, na legislação brasileira não vem previsto expressamente que o 

casamento deva ser entre heterossexuais e tampouco a igualdade dos sexos 

consta no rol dos impedimentos do Código Civil.  

                                                
4RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. Direito de Família. 24ed. São Paulo: Saraiva, 1996. pág. 18.  
5 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Direito de família. 7ed. São Paulo: Atlas, 2007. pág. 25. 
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Nota-se, portanto, que esta primeira característica é puramente cultural. É 

exatamente nesta lacuna do Código que os casais homossexuais tentam ver 

reconhecida a possibilidade do casamento entre si. Obviamente, encontram 

barreiras fortificadas pela sociedade em geral. 

Outro fator caracterizador do casamento é a solenidade.  Por força do artigo 

1.514 co Código Civil, o casamento realiza-se perante o juiz e este é quem declara 

os nubentes casados. 

Além destes, outra característica do matrimônio é a união exclusiva. No 

direito pátrio, a poligamia é inadmissível, sendo, inclusive a fidelidade um dos 

deveres da relação conjugal. 

2.2. Natureza Jurídica 

Apresentam-se, atualmente, três concepções doutrinárias diferentes acerca 

da natureza jurídica do casamento: 

• Concepção clássica ou contratualista: o casamento é entendido 

como uma relação contratual estabelecida por comum acordo entre 

os cônjuges. 

• Concepção individualista ou institucionalista: esta corrente considera 

o casamento como uma grande instituição social, pois recebe suas 

formas, normas e efeitos da lei. 

• Concepção eclética ou mista: Faz uma mistura das duas anteriores. 

Assim, o casamento é, ao mesmo tempo, contrato, quanto à sua 

formação, e instituição, quanto ao seu conteúdo e finalização. 

Apesar divergência quanto à natureza jurídica, as correntes são uníssonas 

ao afirmar que a vontade dos contraentes é o elemento essencial e irredutível de 

sua existência. 

2.3. Celebração 
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Por ser um ato extremamente formal, a cerimônia do casamento deve 

seguir todos os preceitos legais. Doutrinariamente, divide-se as fases do 

casamento em três etapas: 

Habilitação 

A habilitação para o casamento inicia-se pela a apresentação da 

documentação exigida. Compreende basicamente a certidão de nascimento; a 

declaração do estado civil e do domicílio atual; quando menor de idade, a 

autorização dos pais; a declaração de duas testemunhas, que poderão ser 

parentes ou não; em caso de viúvos, certidão de óbito; e, por fim, a sentença 

anulatória ou do divórcio, quando houver ocorrido casamento anulado ou divórcio, 

respectivamente. 

Após a apresentação da devida documentação, dão-se os chamados 

proclamas. Nesse momento, os dados dos nubentes apresentados na 

documentação são publicados em edital que deverá ser fixado por quinze dias no 

edifício da celebração, além de publicado na imprensa, onde houver. 

O edital dá origem à Certidão de Habilitação para o casamento, que contém 

o prazo de 90 (noventa) dias para ser realizada a cerimônia nupcial. 

Publicação 

A publicação é o ato que torna público o interesse do casal em contrair 

núpcias, viabilizando a oposição de possíveis impedimentos. Esta fase insere-se 

nos proclamas. 

Celebração 

A celebração do casamento propriamente dita ocorrerá no local onde o juiz 

faz suas audiências cotidianamente e dentro do horário do expediente forense, 

entretanto, o artigo 1.534 do Código Civil possibilita a solenidade em outro local e 

horário, inclusive o noturno, previamente avençado pelos nubentes. Todavia para 
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que a publicidade do ato seja viabilizada, o local deverá ficar aberto durante o 

casamento. 

As testemunhas são obrigatórias durante a cerimônia. Em regra geral o 

número necessário é de dois observadores, mas acaso a celebração se dê de 

forma excepcional, incluindo-se aqui os casamentos fora do fórum ou em horários 

de não expediente, ou no caso de um ou ambos os nubentes serem analfabetos, 

número de testemunhas sobe para quatro. 

Durante a celebração do matrimônio, os noivos deverão expressar 

positivamente o seu consentimento. Não será admitido que seja feito a termo ou 

sob condição, e a recusa em responder equivalerá como uma negativa.  

Apesar do consentimento ser um ato personalíssimo, o casamento por 

procuração é admitido. 

2.4. Tipos de Casamento

Casamento por procuração 

Como já exposto, o casamento por procuração é admitido na legislação 

nacional. Ocorre quando o consentimento é dado por terceiro que representa o 

nubente ausente por um instrumento procuratório específico. A procuração, 

entretanto, terá prazo de eficácia e conterá expressamente a sua forma de 

revogação. 

Esta espécie de casamento somente se justifica se o nubente não puder se 

fazer presente à celebração. Ao estrangeiro, só é permitida tal modalidade se a lei 

de seu país o admitir. 

Casamento Religioso com Efeitos Civis 

Com o advento do casamento civil, através do Decreto nº 181 em 1890, 

o casamento religioso passa a ser visto como simples concubinato.  
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Nos dias atuais, o casamento religioso poderá ter efeitos civis quando 

submetido aos mesmos requisitos do casamento oficial e desde que 

comunicado, no prazo de 90 (noventa) dias da habilitação, ao ofício 

competente.  

Quando ocorrer a celebração religiosa sem as formalidades legais, o 

casal poderá requerer a qualquer tempo o registro civil, mediante prévia 

habilitação e sendo observado o mesmo prazo de 90 (noventa) dias. 

Casamento Nuncupativo 

O casamento nuncupativo acontece quando a urgência impede que a 

celebração cumpra as formalidades legais mínimas exigidas para a solenidade. 

Mais especificamente, ocorre quando um dos nubentes encontra-se em 

iminente risco de vida, de tal forma que até mesmo o celebrante ou o seu 

substituto legal não presenciem ao ato. 

A lei pátria permite neste caso a dispensa da publicação dos proclamas. 

O juiz competente dá, através de despacho, a certidão de habilitação para o 

casamento. 

Por não estar presente nenhuma autoridade judiciária, a lei exige um 

número maior de testemunhas, totalizando seis, e, diferentemente da regra, 

não poderá haver parentesco em linha retal com os nubentes ou na colateral 

até 2º grau.  

Para que o casamento nuncupativo tenha validade, nos 10 (dez) dias 

subseqüentes abrir-se-á processo especial nos termos do artigo 1.541 do 

Código Civil. 

Casamento Putativo 
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De acordo com o dicionário de Aurélio Buarque, putativo é o “que 

aparenta ser verdadeiro, legal e certo, sem o ser; suposto”.6

Assim, casamento putativo é o realizado de boa-fé por um ou ambos os 

nubentes. Apesar de ser um ato nulo, gera efeitos jurídicos no que tange os 

filhos e o cônjuge de boa-fé. 

2.5. Impedimentos

Os impedimentos são circunstâncias que impedem a realização de 

determinado casamento. Ocorre quando o casal não preenche os requisitos 

exigidos pela lei civil, podendo ser divididos doutrinariamente de duas formas: 

• Impedimentos dirimentes – são os impedimentos que, acaso 

violados, levam à nulidade ou à anulabilidade do ato matrimonial. 

Levarão à nulidade se forem absolutos ou públicos, ou seja, quando 

resultante de parentesco próximo (adotivo ou consangüíneo) ou 

decorrente de delito (homicídio). Seu efeito retroage à data da 

celebração (ex tunc). Os impedimentos anuláveis (relativos ou 

privados) são os provenientes de coação, de incapacidade de 

consentir ou os sem consentimento dos pais ou responsáveis legais. 

Os efeitos, nestes casos, são ex nunc.

• Impedimentos impedientes ou proibitivos – são os que, embora 

violados, não provocam anulabilidade ou nulidade, mas apenas 

sanções, como a imposição do regime de bens ou a exclusão do 

usufruto dos bens dos filhos de leitos anteriores. 

O rol de impedimentos é taxativo. Entretanto, existem casos em que o 

casamento, apesar de ter sido celebrado, é inexistente.  

                                                
6 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio século XXI: O minidicionário da língua 
portuguesa. 5ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004, pág. 605. 
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Como exemplo cita-se o casamento de pessoas do mesmo sexo. Como o 

rol dos impedimentos nada fala sobre o casamento entre homossexuais, muitos 

aproveitaram da brecha legal para requerê-lo. Todavia, não podendo a doutrina 

dizer, em detrimento da impossibilidade técnica-jurídica, que ele era nulo ou 

anulável, o classificou como inexistente. 

Some-se ainda neste rol de inexistentes o casamento realizado por 

autoridade não judiciária e o casamento com a completa ausência de 

consentimento. 

Nesses casos, alguns doutrinadores entendem que não há necessidade de 

declaração por sentença judicial, visto que o casamento nunca existiu. 

2.6. Regime de bens

O regime de bens é a expressão do princípio da autonomia da vontade 

contido no casamento, de tal forma que os cônjuges têm ampla liberdade para 

escolher qual o mais lhe é interessante, dentre os regimes legais ou mesmo 

mesclar normas pertinentes a cada um dos regimes, criando o tipo inominado. 

As formas legais de regime de bens previstas no Código Civil são: 

comunhão parcial, comunhão universal, separação e participação nos aqüestos. 

Regime da Comunhão Parcial 

É o regime legal adotado pelas normas brasileiras. Nele, os bens anteriores 

ao casamento de cada um dos cônjuges pertencem a cada um separadamente, 

mas os adquiridos a título oneroso na vivência do casamento comunicam-se. 

Assim, percebe-se que o regime de comunhão parcial contém três massas 

patrimoniais: 

• A formada pelos bens pessoais do marido antes do casamento; 

• Da mesma maneira, a formada pelos bens pessoais da mulher; 
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• A formada pelo patrimônio em comum do casal durante a constância 

do casamento. 

Neste caso, além dos bens que ambos possuíam antes do casamento, os 

adquiridos por sub-rogação desses e os recebidos a título gratuito não entram na 

comunhão, ainda que adquiridos após o casamento. 

Regime da Comunhão Universal 

Até 1977, o regime da comunhão universal era o regime legal presente no 

Brasil. Com o advento da Lei do Divórcio (Lei nº 6.515/77), dá lugar ao regime da 

comunhão parcial presente até os dias atuais. 

Neste regime os bens do casal se misturam, não importam se foram 

adquiridos antes ou na constância do casamento. Formam, assim, um todo 

indivisível, universal, que dura até a dissolução da sociedade conjugal, cabendo a 

cada consorte a metade do todo (cota ideal). 

Regime de Separação 

No regime de separação de bens, tanto os bens anteriores, como os 

posteriores ao casamento são independentes entre os cônjuges. Os patrimônios 

são nitidamente distintos, cada um podendo administrar o que é seu. 

Assim, se adotado o presente regime, é possível a alienação ou gravação 

de ônus real nos bens imóveis sem outorga, além de pleitear como autor ou réu 

acerca destes bens, fazer doação, prestar fiança ou aval. 

Há que se diferenciar, contudo, o regime de separação de bens 

convencional, exposto acima, do regime de separação legal ou obrigatório. Ao 

contrário do convencional que é pactuado, o legal resulta de sanção imposta pela 

lei aos nubentes por haverem infringido impedimentos proibitivos. 
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Quando, por sanção, o regime de separação é imposto pela lei, tanto a 

jurisprudência quanto a doutrina entendem que a separação é relativa. Defendem 

que os aqüestos se comunicam. A súmula nº 377 do Superior Tribunal Federal é 

um exemplo disto: “No regime de separação legal de bens, comunicam-se ao 

adquiridos na constância do casamento”.7

Regime da Participação final nos Aqüestos 

Este regime matrimonial foi uma inovação do Código Civil de 2002 acerca 

dos regimes de bens. 

Regra que durante a constância do casamento, funcionará tal qual o regime 

de separação de bens, mas com a dissolução do vínculo matrimonial, passa a 

valer como regime de comunhão parcial. 

Afora o regime legal (comunhão parcial de bens), todos os demais regimes 

necessitam de um pacto ou contrato nupcial, descrevendo as normas que 

regulamentarão a futura união conjugal. Esse pacto, todavia, não poderá contrapor 

às normas de ordem pública, devendo ser registrado pelo oficial do Registro de 

imóveis do domicílio dos cônjuges. Esta precaução é para dar efeito perante 

terceiros. A lei civil, artigo 1.639, § 2º, permite a mudança do regime ainda na 

constância do casamento. 

2.7. Dissolução do Casamento

A sociedade conjugal terá seu fim pela morte de um dos cônjuges; pela 

nulidade ou anulação do casamento; pela separação judicial e pelo divórcio. 

É relevante notar, primeiramente, que término da sociedade conjugal é 

diferente de término de vínculo conjugal. O fim da sociedade conjugal impossibilita 

aos cônjuges convolarem novas núpcias. Isto somente poderá ocorrer quando o 

                                                
7 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 377. Disponível em: 
http://www.dji.com.br/normas_inferiores/regimento_interno_e_sumula_stf/stf_0377.htm. Acesso 
em: 28 mai. 2008. 
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vínculo conjugal for rompido, o que ocorrerá nos casos de morte, divórcio, 

nulidade e anulação do casamento. 

Além disso, na separação judicial existe a possibilidade de reconciliação. 

Através de um pedido feito ao juízo da separação, os ex-cônjuges retornam à vida 

em comum pela simples averbação do pedido na certidão e casamento. No 

divórcio, ao contrário, não cabe a reconciliação e, desejando os antigos cônjuges 

novamente unirem-se, deverão celebrar um novo casamento.  

Como visto, por serem de grande importância, se estudará separadamente 

a separação judicial e o divórcio. 

Separação Judicial 

A separação judicial põe fim à sociedade conjugal e com ela os deveres de 

coabitação, fidelidade recíproca e ao regime matrimonial de bens. 

Nas audiências de separação judicial, o juiz deverá promover todos os 

meios para que as partes se reconciliem. Essa conduta é um preceito de ordem 

pública e sua falta implicará a nulidade do processo. 

Percebe-se daí a preocupação estatal em preservar a unidade do 

casamento e com ela o vínculo familiar. 

No insucesso da tentativa de reconciliação, o magistrado deverá tentar que 

as partes transformem a separação litigiosa, a pedido de um dos cônjuges, em 

consensual, por mútuo consentimento. 

O juiz poderá homologar a separação consensual se ambos os cônjuges 

estiverem de acordo e tenha decorrido um prazo de um ano da celebração do 

casamento. 

No que pertine ao alimento prestado por um dos cônjuges ao outro, o 

entendimento majoritário da jurisprudência, coadunam com a súmula 379 do STF 
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que aduz: “No acordo de desquite não se admite renúncia aos alimentos, que 

poderão ser pleiteados ulteriormente, verificados os pressupostos legais”.8  

Apesar de antigo, visto que ainda menciona o desquite, é o seguido, como 

dito, pela maioria da jurisprudência. Assim, os cônjuges podem, no momento da 

separação judicial, abrir mão do direito de alimentos, sem, contudo renunciá-lo, 

podendo posteriormente vir a requerê-lo. 

Importante ressalvar que a sentença homologatória da separação 

consensual não transita em julgado quanto à guarda e sustento dos filhos ou 

quanto à pensão alimentícia devida ao cônjuge recebedor, visto a possibilidade de 

revisão do valor pago e da suspensão em caso de casamento do cônjuge credor 

de alimentos. 

Assim, o cônjuge recebedor de pensão alimentícia que passe a viver 

posteriormente em união estável, entende-se que perde o direito à sua pensão. 

No tocante a separação litigiosa, a lei exige determinadas causas que 

poderão implicar ou não culpa de um dos cônjuges. 

A culpa de um dos cônjuges ocorre quando sua conduta provoca a 

insuportabilidade da vida em comum e a grave violação dos deveres do 

casamento. O artigo 1.572 do Código Civil arrola tais condutas. Nesse caso, a 

prestação de alimento dependerá da culpa do nubente responsável e da 

necessidade do outro. Em caso de culpa recíproca, os alimentos são indevidos. 

Divórcio 

Desde 1977, tornou-se possível no Brasil o divórcio através da Emenda 

Constitucional nº 9 da então vigente Constituição. 

                                                
8 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 379. Disponível em: 
http://www.dji.com.br/normas_inferiores/regimento_interno_e_sumula_stf/stf_0377.htm. Acesso 
em: 28 mai. 2008. 
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Com o advento da Carta Magna atual, o prazo para a conversão de 

separação judicial em divórcio reduziu para um ano e foi instituído o divórcio direto 

nos casos de separações de fato por mais de dois anos. 

O divórcio põe termo ao casamento e, conseqüentemente com a afinidade 

na linha colateral. A afinidade na linha reta, entretanto, persiste para efeito de 

impedimentos matrimoniais entre afins em primeiro grau. 

Esta determinação da lei figura basicamente na órbita moral, posto que a 

justificativa para a proibição do casamento entre parentes consangüíneos é a 

possibilidade de mutação genética desfavorável, o que inexiste entre os afins. Por 

tal motivo, esta determinação vem sofrendo diversas críticas pela doutrina, 

principalmente quando o novo Código Civil de 2002 manteve este posicionamento. 

Como na separação judicial, o divórcio poderá ser amigável ou litigioso. Se 

amigável, dispensa-se a audiência de conciliação ou de ratificação do pedido, 

determinando o juiz a remessa dos autos ao Ministério Público. Quando litigioso o 

outro cônjuge será citado, podendo contestar, no entanto não poderá reconvir.  

Se o divórcio resulta da separação com fundamento na ruptura da vida em 

comum ou em doença mental, o cônjuge que o iniciou continuará com o dever de 

assistência ao outro. 

Assim como na separação judicial, se o recebedor de pensão alimentícia 

vier a casar novamente ou viver em união estável, perderá o direito aos alimentos. 

Obviamente se o ex-cônjuge devedor vier a contrair novas núpcias sua obrigação 

não se extingue, nem mesmo com a morte. 

Estes efeitos e outros mais decorrentes da sentença instituidora do divórcio 

somente serão produzidos após o registro público. 
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CAPÍTULO 3 

A UNIÃO ESTÁVEL 

União estável, segundo entendimento de Venosa, ocorre quando há “a 

convivência do homem e da mulher sob o mesmo teto ou não, mas more uxorio, 

isto é convívio como se marido e esposa fossem”.9

Alguns escritores dão classificações ao concubinato. São elas: 

• Concubinato puro – não há entre o casal nenhum impedimento de 

contraírem núpcias. 

• Concubinato impuro - que se subdivide em: 

o Adulterino - um ou ambos os companheiros estão impedidos 

de casar, por já estarem em situação marital com outro 

indivíduo afora da presente situação; 

o Espúrio – quando há um parentesco próximo entre os 

conviventes que impede o casamento. 

Um fator associado ao crescimento das uniões estáveis no Brasil pré-

constituição de 88 era a impossibilidade do divórcio, que persistiu até o a chegada 

da Lei nº 6.515/77. No entanto, o alto custo do divórcio, como também a falta de 

instrução da população, acabou por influenciar a permanência da situação 

marginal. 

Quando a Constituição Federal de 1988 entrou em vigor sofreu inúmeras 

críticas quanto ao reconhecimento da união estável como entidade familiar. 

Acreditavam que o parágrafo 3º do art. 226 acabaria por enfraquecer a verdadeira 

família formada pelo casamento civil e protegida , tão somente, pelo direito de 

família. 

                                                
9 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil:direito de família. 7. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2007. 6v. pág 
36. 



33

Carlos Alberto Bittar defendia que à essa entidade familiar só caberiam as 

regras do Direito comum, recebendo apenas certos benefícios no plano 

assistencial e previdenciário. 10  

De pensamento análogo, Áurea Pimentel acrescentava que a colocação da 

união estável no mesmo patamar de igualdade da família poderia trazer inúmeros 

problemas quando confrontados os direitos da esposa e os direitos da 

concubina.11

Tais autores seguiam a mesma linha de Pontes de Miranda que, desde há 

muito afirmava que o concubinato não constituía direito de família.12

Apesar de doutos doutrinadores afirmarem à época da nova Constituição 

sua posição contrária ao reconhecimento da união estável como entidade familiar, 

o fato social se impôs e o direito teve de se adequar. O Estado não poderia negar 

proteção a grande parte de sua população que vivia à margem do casamento civil. 

Assim, após a C.F./88 outras leis a seguiram confirmando o caráter familiar 

dado à união estável. O que antes era entregue ao Direito das Obrigações passam 

a ser inseridas no Direito de Família.  

Contribuíram muito para isso a Lei nº 8.971/94, que regulava o direito a 

alimentos e a sucessão entre os companheiros, e a Lei nº 9.278/96, regulando o § 

3º do art. 226 da Constituição Federal de 1988.  

Ressalte-se que a Lei nº 8.971/94 apresenta reconhecimento de união 

estável apenas para o concubinato puro, sem impedimentos matrimoniais. 

Entretanto, a Lei nº 9.278/96 não menciona o estado marital dos companheiros, o 

que possibilitava a interpretação de que poderiam ter reconhecida a união estável 

à  pessoas ainda casadas. 

                                                
10 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 1991. 
11 PEREIRA, Áurea Pimentel. A nova constituição e o direito de família. Rio de Janeiro: Renovar, 
1991. 
12 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito de família. vol. I. 
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Calmon salienta que: 

em matéria de companheirismo, é imprescindível realçar o papel desempenhado 
pela jurisprudência nacional. Como se sabe, à falta de regulamentação apropriada 
acerca das diversas espécies de uniões informais, mormente o companheirismo, 
as soluções das lides instauradas no âmago das relações de tal sorte, somente 
foram encontradas devido à sensibilidade dos julgadores, prontos a reconhecerem 
a realidade fática existente na sociedade e, baseados em princípios jurídicos 
voltados a realização da justiça, prestaram efetivamente a jurisdição, não 
assumindo postura tradicional e retrógrada aos anseios sociais.13

O atual Código Civil de 2002 trouxe título específico sobre a união estável. 

Insere nele questões sobre o seu reconhecimento, requisitos, impedimentos 

existentes, relações patrimoniais, conversão em casamento e sua diferenciação 

do concubinato. 

Esta diferenciação imposta pelo Código de 2002 é de caráter meramente 

moralista, posto que na prática tanto a união estável quanto o concubinato 

geravam os mesmos efeitos. Assim a expressão união estável tomou o lugar do 

que antes era conhecido por concubinato puro, àquele onde o casal não está 

impedido de casar. Comprova desta maneira o artigo 1.727: “as relações não 

eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem 

concubinato”. 

O presente Código manteve os mesmos requisitos para a configuração da 

união estável contidos na Lei nº 9.278/96, inclusive quanto ao objetivo de 

constituição de família. Neste ponto, é alvo de grandes críticas por hoje se 

entender que quando o casal se une pelos laços afetivos, por si já constituem uma 

família e não objetivam ainda formá-la. 

                                                
13 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira de. O companheirismo:uma espécie de família. 2. ed. 
Revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, pg. 104-105. 
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CAPÍTULO 4 

AS FAMÍLIAS MONOPARENTAIS 

Seguindo os moldes das legislações internacionais, a Constituição Federal 

reconheceu e garantiu proteção às inúmeras famílias monoparentais brasileiras. 

Prevê esta forma familiar em seu art. 226, parágrafo único. 

Em 1990, o XIII Congresso Internacional de Juízes de Menores e de 

Família realizado em Turim, tratava, em um de seus debates, das famílias 

monoparentais. Definia já à época como sendo “qualquer situação em que um 

adulto seja responsável por um ou vários menores (pais, tutores, divorciados, 

adotivos, solteiros etc.)”.14

Algumas recomendações do Congresso Internacional foram: 

(...) 

2. Deve-se reconhecer que as famílias monoparentais podem necessitar de 
ajuda de formas diversas, em razão de sua situação pessoal e do contexto jurídico 
e social. 
3. Por serem potencialmente positivas, medidas descentralizadas, tais como 
serviços oferecidos nos locais de residência, devem ser estimuladas. 
4. Para reduzir os casos de divórcio, devem ser oferecidos serviços de 
assessoria, no campo da prevenção. 
5. A situação de mães menores de idade, problema freqüente que não se 
limita ao Terceiro Mundo, deve ser objeto de atenção particular. A futura mãe 
jovem deve beneficiar-se de atenção especial, na medida do possível. 
6. O princípio primordial do ‘melhor interesse da criança’ aplica-se igualmente 
às famílias monoparentais. O menor deve ter a possibilidade de ser ouvido em 
todas as decisões paternas que afetem sua vida futura . 15

No Brasil, constata-se que há duas situações motivadoras das famílias 

monoparentais. Nas classes médias e altas os principais causadores são os 

divórcios e as separações judiciais. Já nas classes de renda mais baixa, pontifica-

se a instabilidade e a pouca durabilidade dos relacionamentos. 

                                                
14 Ata do XII Congresso da Adoção Internacional de Magistrados de Menores e de Família – As 
novas famílias. Torino, Itália, 199, pg. 46. 
15 Ata do XII Congresso da Adoção Internacional de Magistrados de Menores e de Família – As 
novas famílias. Torino, Itália, 199, pg. 46. 
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A família monoparental chefiada pelo homem é hoje uma realidade, mas o 

número esmagador desta espécie familiar pertence às mulheres, principalmente 

por poderem contar, além da possibilidade do divórcio e da viuvez, com os casos 

de reprodução assistida que até hoje não foi possibilitada ao homem. 

O problema trazido à nossa sociedade pelas famílias monoparentais 

carentes é o abandono infantil. Praticamente 100% das crianças abandonadas e 

adotáveis são provenientes destas famílias. O fato não se justifica somente pelas 

mães solteiras, mas principalmente pela falta de assistência dada pelo Estado a 

elas.  

O projeto de Lei nº 2.285/2007 traz um capítulo reservado às famílias 

parentais. Utiliza-se desta expressão por incluir não somente as famílias 

monoparentais, mas também as que denomina de famílias pluriparentais: 

Art. 61 

(...)§ 2º Família pluriparental é a constituída pela convivência entre irmãos, bem 
como as comunhões afetivas estáveis existentes entre parentes colaterais.16

Grande avanço será para o direito de família esta inclusão nas formas de 

entidades familiares, pois não são incomuns lares onde os irmãos, muitas vezes 

abandonados pelos pais, unem-se para manter o convívio familiar. 

Ademais, amplia o alcance das famílias monoparentais quando substitui a 

expressão constitucional “pais” para “ascendentes”. Dessa feito, poderão ser 

enquadradas nesta forma de família as compostas por avô ou avó e seus netos, 

uma realidade cada vez mais presente no contesto social brasileiro. 

                                                
16 BRASIL. Projeto de Lei nº 2.285 de 2007. Autoria do Deputado Federal Sérgio Barradas 
Carneiro. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/>
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CAPÍTULO 5 

A UNIÃO HOMOSSEXUAL 

A sociedade ocidental foi edificada sobre as bases do cristianismo. A Igreja, 

como seu maior representante, se fez presente em quase todos os países 

ocidentais e os preceitos bíblicos acabaram por fincar raízes nesta região. 

Nota-se que a questão do preconceito contra o homossexualismo está 

fundamentado principalmente nas religiões. A Bíblia, como livro sagrado cristão, 

não é diferente. Censura com energia os chamados pecados da carne.  

Pode-se notar de forma clara e exemplificativa a passagem da carta do 

apóstolo Paulo aos romanos 1,24-27 que recomenda: 

Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à 
imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de 
Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é 
bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. 
Porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E, 
semelhantemente, também os varões, deixando o seu uso natural da mulher, se 
inflaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, 
cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao 
seu erro.17

Condena expressamente ainda quando afirma: “Não erreis: nem os 

efeminados, nem os sodomitas, (...) herdarão o reino de Deus”.(I, Cor.  6:10).18

Dias assegura que “a concepção bíblica busca a preservação do grupo 

étnico com base no Gênese e na história de Adão e Eva, de que a essência da 

vida é o homem a mulher e sua família.”19

Apesar do conceito bíblico, em Porto Alegre – RS, a Lei Orgânica Municipal 

foi alterada por um projeto de um padre católico, que inseriu no artigo 150 a 
                                                
17 BÍBLIA SAGRADA. Tradução dos originais mediante versão dos Monages de Maredsous 
(Bélgica) pelo Centro Bíblico Católico. 2. ed. Revista por Frei João Pedreira de astro. São Paulo: 
Ave-Maria ltda., 1994. p. 1.450. 
18 Idem, p. 1470. 
19 DIAS, Maria Berenice. União homossexual: o preconceito & a justiça. 2. ed. Revisada e 
atualizada. Proto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2001, pg. 30. 
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proteção aos homossexuais. Sem dúvida um avanço tanto para a sociedade porto-

alegrense, como para a Igreja Católica no caminho da não discriminação.  

A discriminação que o homossexualismo sofre é algo de se estranhar, pois 

o fato sempre esteve presente nas civilizações antigas. 

Brandão conta que: 

Cartagineses, dórios e normandos viam a homossexualidade relacionada à religião 
e à carreira militar, pois a pederastia era atribuída aos deuses Horus e Set, que 
representavam justamente a homossexualidade e as virtudes militares. Entre os 
gregos, a homossexualidade tomou maior vulto. Trazia no seu bojo características 
como a intelectualidade, a estética corporal e a ética comportamental. O 
importante era a valorização do belo, não existindo discriminação das relações 
mantidas entre pessoas do mesmo sexo ou não.20

Ao contrário dos gregos, em Roma havia censura aos homossexuais que 

figuravam no pólo passivo da relação. Para os romanos, a mulher é que deveria 

estar sempre a serviço do homem, e não o contrário. Contudo, na antiguidade, a 

figura homossexual mais citada por estudiosos do assunto é a do imperador 

romano Nero. 

Até mesmo na Idade Média, quando os homossexuais eram ferrenhamente 

perseguidos, a contra-senso, era nos mosteiros que a prática era mais acentuada.  

Segundo Raupp Rios existem quatro concepções pelas quais o 

homossexualismo passou: 

1. A homossexualidade como pecado – ocorre inicialmente, sob a ótica 

do catolicismo, sendo moralmente reprovável. 

2. A homossexualidade como doença – o homossexual era visto como 

anormal, não saudável, pois normal seria a opção heterossexual. 

3. A homossexualidade como critério neutro de diferenciação – era 

vista como em requisito incapaz de justificar as desigualdades 

existentes, sendo neutro. 

                                                
20 BRANDÃO, Débora Vanessa Cáus. Parcerias homossexuais:aspectos jurídicos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 31. 
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4. A homossexualidade como construção social – a condição homo ou 

heterossexual se relativiza como critério de distinção. 

As artes e a psicanálise freudiana, já nos séculos XIX e XX, foram 

responsáveis pelo reconhecimento da existência da homossexualidade como fato 

social. 

Hoje, cada vez mais, os homossexuais vêm ganhando espaço na 

sociedade. Em muitos países já conseguiram reconhecimento e legitimação, 

inclusive através do casamento. 

Em agosto de 2000, a Assembléia Geral da WAS – World Association for 

Sexology (Associação Mundial de Sexologia) aprovou emendas para a Declaração 

de Direitos Sexuais, no XIII Congresso Mundial de Sexologia, em Valência, 1997. 

(Anexo) 

Tal Declaração destaca vários direitos essenciais à saúde sexual, entre 

eles: direito à liberdade sexual; direito à autonomia sexual; direito à privacidade 

sexual; direito à livre associação sexual e direito à livre escolha reprodutiva e 

responsável. 

É visível a modificação do conceito tradicional de família. Em relação aos 

homossexuais a sociedade observa uma crescente proliferação de uniões 

afetivas. 

Todavia, a Constituição Federal de 1988 afastou qualquer pretensão de 

estender o conceito de união estável às uniões homoafetivas, pois é clara ao 

estabelecer a regra da união entre homem e mulher. 

O fato hoje existente é a consideração desses relacionamentos como 

uniões de fato, principalmente quanto às questões patrimoniais. 

Ementa: APELAÇÃO RELACIONAMENTO HOMOSSEXUAL. INEXISTÊNCIA DE 
UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DO SOBREVIVENTE SE BENEFICIAR DA 
HERANÇA NOS TERMOS DO ARTIGO 2, INCISO II, DA LEI 8.971/94. O 
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relacionamento homossexual de dois homens não se constitui em união estável 
para os efeitos do par. 3, do artigo 226, da Constituição Federal e leis 8.971/94 e 
9.278/96. a união estável para ser reconhecida como entidade familiar, exige a 
convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher, 
estabelecida como objetivo de constituição de família, inclusive com a 
possibilidade de sua conversão em casamento. As outras espécies de uniões 
informais, que não se encaixem na noção de companheirismo, inclusive entre 
pessoas do mesmo sexo, estão abrangidas pela súmula 380, do Supremo Tribunal 
Federal. (Segredo de justiça) (fls 17) (Apelação cível nº 599348562, Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Antônio Carlos Stangler 
Pereira, julgado em 11/10/01).21

Apesar do direito brasileiro ainda negar o caráter familiar desta espécie de 

união, em tese, ela possui a mesma razão da união estável, onde o sustentáculo é 

o afeto formador da família. Daí porque não há razão plausível desta exclusão 

legal. 

O escopo de incluir os relacionamentos homoafetivos na esfera familiar já 

vem sendo aplicado em alguns Estados do Brasil, como é o caso a decisão da 

oitava câmara cível do Estado o Rio Grande do Sul: 

Ementa: RELAÇÕES HOMOSSEXUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA 
PARA JULGAMENTO DE SEPARAÇÃO EM SOCIEDADE DE FATO. A 
competência para a separação de fato de casais formados por pessoas de mesmo 
sexo, e das varas de família, conforme precedentes desta câmara, por não ser 
possível qualquer discriminação por se tratar de união de homossexuais, pois é 
certo que a Constituição Federal consagrando princípios democráticos de direito, 
proíbe a discriminação de qualquer espécie, principalmente quanto à opção 
sexual, sendo incabível, assim, quanto a sociedade de fato homossexual. Conflito 
de competência acolhido. (Conflito de competência nº 70000992156; Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. José Ataíde Siqueira 
Trindade; julgado em 29/06/00).22

Por pressões da evolução dos fatos sociais, ao que se percebe, no Brasil, 

tudo se encaminha para o reconhecimento de entidade familiar dado às uniões 

homoafetivas. Tal tendência é que se verifica no projeto de lei nº 2.285/2007, 

Estatuto da Família, que hoje tramita no Congresso Nacional, onde a questão é 

                                                
21 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 599348562,
da 8ª Câmara Cível. Relator: Des. Antônio Carlos Stangler Pereira. Porto Alegre, RS, 11 de 
outubro de 2001. Disponível em: <http://www.tj.rs.gov.br/site_php/jprud/result.php?reg=3>. 
22 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Conflito de Competência n. 
70000992156, da 8ª Câmara Cível. Relator: Des. José Ataíde Siqueira Trindade. Porto Alegre, RS, 
29 de junho de 2000. Disponível em: <http://www.tj.rs.gov.br/site_php/jprud/result.php?reg=3>. 
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tratada em um capítulo exclusivo, que reconhece expressamente o seu caráter 

familiar: 

Art.68 É reconhecida como entidade familiar a união entre duas pessoas de 
mesmo sexo, que mantenham convivência pública, contínua, duradoura, com 
objetivo de constituição de família, aplicando-se, no que couber, as regras 
concernentes à união estável. (Anexo) 

Todavia, o artigo peca ao impor a convivência pública como requisito para o 

reconhecimento familiar ao casal homoafetivo. O preconceito social ainda existe e 

nada mais natural que alguns casais queiram preservar sua relação dele. 

O Projeto ainda prevê neste capítulo, além dos direitos patrimoniais, a 

possibilidade de adoção de filhos em comum. 

Como se percebe, o Estatuto da Família vem regular situações que o 

ordenamento jurídico brasileiro teima por excluir. Apesar de haver pequenos 

deslizes a serem revistos, será, sem dúvida, um grande avanço para a sociedade 

brasileira. 
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CAPÍTULO 6 

A ADOÇÃO 

A origem da adoção repousa na obrigação de perpetuar o culto doméstico 

(sacra privada). Tinha como principal conseqüência o impedimento da extinção 

dos grupos familiares, garantindo a continuação do nome de família e 

assegurando a descendência a quem não possuía herdeiros consangüíneos. 23

Não era incomum a adoção ser feita para atender fins políticos como no 

caso em que imperadores romanos como Júlio César adotou Otávio Augusto e 

Justino adotou Justiniano, assegurando sucessor ao príncipe.24

Outro motivo gerador da adoção também seria a ascensão social, onde 

plebeus eram transformados em patrícios. 

Percebe-se, portanto que ao longo da história a adoção sofreu várias 

transformações em sua essência e finalidade.  

Atualmente, o caráter motivador da adoção é afetivo. Pessoas que, seja por 

razões de impossibilidade fisiológica ou não, têm o desejo de tornarem-se pais em 

todo o seu significado.  

Distingue-se, no entanto, duas formas de adoção: a adoção legal, prevista 

constitucionalmente, que iguala o filho adotivo ao filho consangüíneo, e a adoção 

afetiva, mais conhecida pela figura do filho de criação e que não surte nenhum 

efeito pessoal ou sucessório aos indivíduos envolvidos nela. 

Imprescindível ressaltar que ambas espécies adotivas estão baseadas no 

valor afetivo da relação e, para um melhor entendimento serão estudadas a seguir 

com maior profundidade. 

                                                
23 COULAGES, Fustel. A cidade antiga. Trad. Por Jean Melville. São Paulo: Martin Claret, 2001. 
24 CRETELA JÚNIOR, José. Curso de direito romano: O direito romano e o direito civil brasileiro.
9ed., Rio de Janeiro: Forense, 1985, pg. 125. 
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6.1. A adoção legal 

A adoção legal é um instituto jurídico que permite a pessoas com vontade 

de ter filhos por meio diverso da procriação a formação de vínculos de filiação e 

paternidade com uma criança ou adolescente impossibilitados de crescer e 

conviver com sua família biológica. 

Para tal, é necessária a intervenção de órgão judicial que possibilitará uma 

relação análoga à filiação biológica. 

Sua decisão é de extrema importância e deve ser percebida com real 

cautela, pois o seu deferimento gerará efeitos pessoais e também sucessórios 

idênticos aos da filiação consangüínea. 

Além disto, a adoção por meios legais gera laços de filiação de forma 

definitiva, sendo impossibilitada sua revogação. Tal é sua rigidez que o adotando 

perde toda e qualquer relação com a sua família biológica. 

O art. 226, §6º da C.F., traz orientação inusitada no que diz respeito à 

filiação. Iguala os filhos havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, 

conferindo-lhes os mesmos direitos e qualificações, proibindo expressamente 

qualquer espécie de discriminações ou situações vexatórias a essas crianças. 

Seguindo o entendimento do legislador constituinte, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, Lei Nº 8.069/90, regulou o processo de adoção prevendo sua 

aplicação somente para as crianças, entre 0 e 12 anos, e os adolescentes, entre 

12 e 18 anos. Assim, em favor de pessoas maiores de dezoito anos não poderá 

ser pedida a adoção no Juizado da Infância e da Juventude, pois já não lhe cabe a 

competência, exceto se o adotando encontrar-se, anteriormente, sob a guarda ou 

tutela dos adotantes, assim aduz o art. 40 do ECA. 

Apesar do caráter humanitário que a adoção parece ter e mesmo o 

sentimento de altruísmo, de solidariedade humana que move o candidato a 
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adotante não são suficientes para torná-los pais adotivos. Na verdade esse 

sentimento de compaixão é um ultraje para quem adota.  

A adoção deve ser entendida com um sentimento de querer ser pai ou mãe. 

Deve haver um necessário desejo de ter um filho, ensinando-o a viver, repassando 

seus valores morais e ajudando-o a se desenvolver como pessoa. 

Pompeu nos relata que quando um pretendente procura o Juizado da 

Infância e da Juventude com um “bonito discurso” sobre sua vontade de adotar 

uma criança pobre, carente e abandonada, contribuindo com a diminuição do 

abandono infantil, é desaconselhável a adoção, pois para atos filantrópicos são 

mais apropriadas as instituições de guarda ou de tutela.25

Isto se deve ao fato da adoção ser como um parto artificial, tal a relação de 

parentesco que cria, em nada diferente à criada pelo jus sanguinis. 

Assim, o deferimento do pedido de adoção acaba por ter como principais 

efeitos: 

1º. Criação do vínculo de paternidade e filiação reais e irrevogáveis 

entre adotantes e adotado, com todos os direitos sucessórios 

inerentes à qualidade de filho e, obviamente, as implicações de uma 

relação de parentesco e ordem de vocação hereditária. Esse vínculo 

estende-se, desta forma, a todos os familiares do adotante. 

2º. Extinção dos vínculos do adotado com sua família consangüínea. 

Seus pais biológicos acabam por perderem o poder familiar de forma 

irreversível. Entretanto, por uma questão de moral e mesmo genética 

esses vínculos são mantidos apenas no tocante aos impedimentos 

matrimoniais. 

3º. Cancelamento do registro de nascimento original com a realização 

de novo registro onde será consignado o nome dos adotantes e de 
                                                
25 POMPEU, Gina Vidal Marcílio. A adoção internacional no contexto das novas famílias. 
Orientador: Manuela Lourenço Pires Torquato. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade 
de Direito da Universidade Federal do Ceará. Fortaleza: 1994 pág. 57. 
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seus ascendentes, assim como o prenome do adotado e seu nome 

de família. Nesse registro constar nenhuma observação. 

A Lei Nº 8.069/90 tem como diretrizes a Convenção Interamericana sobre 

Conflitos de Leis em Matéria de Adoção de Menores da Organização dos 

Estados Americanos de 1984; a Declaração sobre os Princípios Sociais e 

Jurídico das Práticas em Matéria de Adoção e Colocação Familiar nos 

Planos Nacional e Internacional da Organização das Nações Unidas, 

Res/41/85 e na Convenção dos Direitos da Criança da Organização das 

Nações Unidas de 1989 e, especialmente, na Constituição Federal Brasileira de 

1988. 

Seguindo tais preceitos, o Estatuto transmite à adoção um caráter 

subsidiário, onde o Estado deve utilizar recursos para que a criança cresça e se 

desenvolva em seu próprio meio familiar. 

É com o escopo exclusivo de fornecer proteção integral à criança e ao 

adolescente que estabelece o capítulo intitulado Direito à Convivência Familiar e 

Comunitária, onde está inserido o art.19, que aduz:

Toda Criança ou adolescente tem direito a ser criada e educada no seio da sua 
família, e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 
familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de 
substâncias entorpecentes. 

Apesar da preocupação legal de preservar a convivência familiar  natural o 

texto não passa de palavras vãs, posto que, segundo as assistentes sociais dos 

Juizados da Infância e da Juventude, em grande parte dos casos de abandonos 

de menores por suas mãe ocorrem por um único motivo: a total falta de condições 

econômicas para sustentá-lo sob condições mínimas de sobrevivência e a falta de 

expectativa de mudar essa situação lastimável.  

 Apresentam-se como mulheres entre 16 e 25 anos de idade que 

engravidam, o pai não assume, suas famílias as rejeitam ou nem possuem 
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famílias. Grande parte delas, não sofre de alcoolismo nem são viciadas em 

drogas; seu único entrave é a pobreza. 

A Declaração 41/85 da ONU, art. 2º expõe: “O bem estar da criança 

depende do bem estar de sua família”. 

Já o art. 23 do ECA defende que a carência de recursos materiais não 

constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. 

Entretanto, como se pode cobrar dos pais o sustento, guarda e educação 

dos filhos quando quase sempre eles mesmos estão envolvidos no ostracismo 

social pelo desemprego, pela debilidade mental ou pela delinqüência? 

Apesar do presente índice de abandono ainda ser volumoso, ações 

governamentais começam a transformá-lo. Programas como o Bolsa Família, não 

obstante longe de ser uma solução definitiva, já auxiliam àqueles que sem 

expectativa de modificar sua realidade social não mais abandonem seus filhos. 

De acordo com o Código Civil, art. 1.638, a destituição do poder familiar 

poderá ocorrer quando: 

a. O pai ou a mãe abusar do seu poder, faltando aos deveres paternos, 

ou arruinando os bens dos filhos, incumbindo ao juiz, sendo antes 

solicitado por algum parente ou o Ministério Público, adotar medidas 

necessárias à segurança do menor e de seus bens, podendo 

suspender, até quando for conveniente, o poder familiar; 

b. O pai ou a mãe for condenado por sentença judicial irrecorrível em 

crime na qual a pena ultrapasse dois anos de prisão. Neste caso, o 

poder familiar também ficará suspenso.  

c. Castigar imoderadamente ou abandonar seu filho, praticar atos 

contrários à moral e aos bons costumes. Nesses casos o pátrio 

poder poderá ser destituído definitivamente por um ato judicial. 



47

Apreende-se daí que os princípios básicos da legislação menorista nacional 

e internacional são: 

• Prioridade ao interesse da criança; 

• A criança tem o direito de ficar sob a guarda de sua família natural. 

Exclusivamente quando há choque entre eles é que a autoridade judicial 

poderá decretar a destituição do poder familiar. 

Durante o processo adotivo, havendo a criança pais conhecidos poderá a 

destituição ser decretada nos autos do mesmo processo, ressalvando-se, 

obviamente, o princípio do contraditório. 

O interesse maior da criança é o principal centro de atenção nos processos 

adotivos. A constatação de afetividade e da adaptação entre adotantes e adotado 

é fator imprescindível para o deferimento da pretensão. Por ter um caráter de 

irrevogabilidade, a presença dos requerentes em Juízo é essencial, devendo ser 

ouvidos pelo julgador de forma que possa aferir com convicção a vontade 

inequívoca dos interessados de ter um filho, cem como as vantagens e 

desvantagens dessa adoção. 

Desta forma, a adoção é ato personalíssimo, sendo inconcebível seu 

exercício por procuração. 

Permite o Estatuto, em seu art. 41, 1º, que um dos cônjuges ou 

companheiros adotar o filho do outro. Todavia, essa forma de adoção poderá ter 

uma dificuldade prática quando no registro da criança contém o nome do pai e da 

mãe. Neste caso, a adoção somente poderá ocorrer se um dos pais for falecido ou 

der expressamente a anuência ao pedido, do contrário, a adoção não poderá ser 

realizada, afora se o genitor requerente intentar ação de destituição do poder 

familiar contra o outro pelos motivos relacionados nos arts. Xxx do Código Civil. 

Resumindo, a hipótese legal cerca os seguintes casos subseqüentes: 
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• Viúvo (a) com filhos que venha a casar-se novamente; 

• Mãe solteira que venha a casar ou viver em união estável; 

• Pessoa com filhos registrados em nome de ambos os genitores, 

desde que um deles concorde com a adoção pedida ou tenha sido 

destituído do poder familiar.  

6.2. Adoção afetiva 

A adoção afetiva, assim como a adoção legal, é ocasionada pela vontade 

de ter filhos. Entretanto, ao contrário da legal, a afetiva não está amparada em lei.  

O debate sobre a situação do filho de criação atualmente é ainda muito 

tímido, poucos juristas tocam neste assunto, apesar dele estar presente em nossa 

sociedade desde sempre.  

É bastante comum vermos crianças que são criadas por pessoas que as 

dedicam todo amor tal como a um filho, além disto para a sociedade aparentam 

como se pais e filhos fossem realmente. Apesar disto, não as adotam. Muitos são 

os fatores que impedem essa adoção. A ignorância, a burocracia do processo 

adotivo ou mesmo a presença dos pais biológicos por perto, como nos casos dos 

filhos de empregadas domésticas criados pelos patrões, inibem a adoção legal 

destas crianças.  

Uma expressão popular que exemplifica bem esta situação é a frase: “Pai 

não é aquele que faz, mas o que cria”. Contudo, ao filho de criação são negados 

direitos mínimos se comparados aos filhos legítimos. 

Obviamente a regulamentação acerca do assunto requer um cuidado 

meticuloso, pois a questão envolve, muitas vezes, além dos pais adotivos, os pais 

biológicos. Talvez pela complexidade que seria essa proteção. Os legisladores 

nacionais preferiram deixá-la de lado, como se não existissem tais relações. 

Mesmo no mais recente projeto de lei, denominado Estatuto da Família, o filho de 

criação é absolutamente esquecido. 
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Os defensores do assunto ainda são muito poucos, mas já conseguem 

colocá-lo em discussão nos grandes círculos jurídicos, como ocorre no Instituto 

Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM.  

Também no judiciário, acanhadamente, causas acerca do parentesco 

sócioafetivo vêm sendo levantadas: 

Ementa 
RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
NULIDADE.INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SANGÜÍNEA ENTRE AS PARTES. 
IRRELEVÂNCIA DIANTE DO VÍNCULO SÓCIO-AFETIVO. Merece reforma o 
acórdão que, ao julgar embargos de declaração, impõe multa com amparo no art. 
538, par. único, CPC se o recurso não apresenta caráter modificativo e se foi 
interposto com expressa finalidade de pré-questionar. Inteligência da Súmula 98, 
STJ. O reconhecimento de paternidade é válido se reflete a existência duradoura 
do vínculo sócio-afetivo entre pais e filhos. A ausência de vínculo biológico é fato 
que por si só não revela a falsidade da declaração de vontade consubstanciada no 
ato do reconhecimento. A relação sócio-afetiva é fato que não pode ser, e não é, 
desconhecido pelo Direito. Inexistência de nulidade do assento lançado em registro 
civil. O STJ vem dando prioridade ao critério biológico para o reconhecimento da 
filiação naquelas circunstâncias em que há dissenso familiar, onde a relação sócio-
afetiva desapareceu ou nunca existiu. Não se pode impor os deveres de cuidado, 
de carinho e de sustento a alguém que, não sendo o pai biológico, também não 
deseja ser pai sócio-afetivo. A contrario sensu, se o afeto persiste de forma que 
pais e filhos constroem uma relação de mútuo auxílio, respeito e amparo, é 
acertado desconsiderar o vínculo meramente sanguíneo, para reconhecer a 
existência de filiação jurídica. Recurso conhecido e provido.  
(Recurso Especial nº 0086284-0, Terceira Turma, Superior Tribunal de Justiça, 
Relator: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 21/08/2007).26

Espera-se que estes ecos sobre o tema cheguem com rapidez e força ao 

Poder Legislativo, para que não mais sejam negados direitos a crianças que 

somente não são considerados filhos por causa de uma situação meramente 

formal.  

                                                
26Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 0086284-0, Terceira Turma. Brasília, DF. 21 de 
agosto de 2007. Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=PATERNIDADE 20AFETIVA> 
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CAPÍTULO 7 

A REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

Devido aos inúmeros avanços experimentados pela medicina e pela 

genética, hoje pode uma casal gerar filhos de forma diversa da relação sexual 

comum, utilizando-se de diferentes métodos de Reprodução Assistida presentes 

nas clínicas de gestação. 

A reprodução assistida não é uma forma de entidade familiar, na verdade 

pode estar presente em qualquer dos institutos já estudados. 

Entretanto, devido sua importância para as famílias contemporâneas e seus 

possíveis problemas que poderá incidir, seu estudo na presente monografia faz-se 

necessário. 

O assunto causa dúvidas e inquietações em muitos juristas pelas diversas 

situações esdrúxulas que poderá causar. 

A assertiva universal mater sempre certa est, quando deparada com a 

reprodução assistida, deixa de ser exata, pois o contra-senso de duas mulheres 

reivindicando a maternidade de uma criança passa a ser possível. No caso, uma, 

por não possuir condições biológicas para engravidar, implanta, através de uma 

clínica de reprodução assistida, seu óvulo fecundado no útero de uma doadora 

temporária, que continua a gestação até o parto. Apesar de geneticamente o filho 

ser da contratante, não se pode esquecer do lado emocional da “mãe de aluguel” 

que carrega nove meses uma criança em seu ventre. 

Atualmente são conhecidos cinco métodos de reprodução assistida: 

• Inseminação artificial (AI); 

• Fecundação in vitro (IVF);

• Transferência intratubária de gametas (GIFT); 
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• Transferência peritonial de gametas (POST); 

• Transferência intratubária de embriões (ZIFT). 

Na inseminação artificial o esperma é introduzido no aparelho genital 

feminino de forma diversa ao da relação sexual. Poderá ser: 

• Homóloga – ocorre quando, embora aptos a procriar, o casal fica 

impossibilitado por motivos de uma anomalia física de um dos 

cônjuges. Desta forma, é feita com a utilização do sêmen do marido 

introduzido no aparelho genital feminino de forma artificial. 

• Heteróloga – a inseminação é feita com esperma de um doador 

desconhecido. Em geral, ocorre quando o cônjuge é estéril. 

A inseminação artificial ainda pode ocorrer fora da relação matrimonial. 

Muitas mulheres solteiras, viúvas e até mesmo lésbicas recorrem ao método para 

realizar o sonho da maternidade. 

A fertilização in vitro propicia a fecundação e formação do zigoto em meio 

extracorpóreo.  Depois de iniciada a reprodução celular o ovo é implantado no 

útero materno.  

Apesar de ser um método bastante conhecido, somente é indicado para 

casos onde os demais tratamentos intratubários fracassaram. 

Como dito anteriormente, inúmeros são os conflitos que podem surgir da 

reprodução assistida.  

Questões como a identidade do doador de sêmen, o tratamento do 

excedente de embriões, a negociação de material genético de forma remunerada, 

a utilização de útero de mãe substituta, o direito da mulher solteira, viúva ou 

homossexual de usar os métodos, a possibilidade de filho ser concebido e nascer 

após a morte do pai, entre tantas outras, constituem motivos para inquietações 
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jurídicas, que nem sempre poderão ser solucionadas com a simples consulta à 

legislação. 

Em termos mundiais, existem duas correntes doutrinárias que vêem a 

questão sob óticas diversas: 

1º. Corrente anglo-saxão: prega o dogma da onipotência do desejo 

individual. Seu maior representante são os Estados Unidos da 

América.27

De acordo com Barbosa, já em 1973 a Suprema Corte Americana 

declarou que o direito à privacidade pessoal é um aspecto protegido 

pela liberdade. É direito do indivíduo, casado ou não, estar livre de 

qualquer interferência injustificada estatal em se tratando de 

assuntos que afetam a pessoa, como a decisão de obter ou gerar 

uma criança. O direito a escolha do método de procriação está 

inserido nessa liberdade.28

2º. Corrente européia: Na Europa, a reprodução assistida é vista com 

maior severidade.  

O Conselho Europeu elaborou um documento com 21 princípios 

sobre o problema. Para esta corrente, os fundamentos éticos que 

devem reger as questões relativas à procriação artificial são os 

mesmos regidos pela legislação de família e proteção dos filhos. 

Propõe que as técnicas de reprodução artificial sejam utilizadas 

apenas por casais heterossexuais desde que existam as condições 

adequadas para assegurar o bem estar da criança.29

                                                
27 VERCELLONE, Paolo. La procreatión artificial y la ingenieria genética. Aspectos jurídicos. Ata do 
XIII Congresso Mundial da Associação Internacional de Magistrados de Menores e de Família. As 
novas Famílias. Torino, 1990, pg. 46. 
28 BARBOSA, Heloísa Helena. A filiação em face da inseminação artificial e da fecundação in vitro. 
Rio de Janeiro: Reno var, 1993, pg. 10. 
29 Op cit., Pg. 38. 
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Desde 1988 a Espanha tem disciplinado detalhadamente a matéria 

contida na Lei nº 35/1988. Na Inglaterra, o Relatório Warnok contém 

sérias recomendações. Sobre o assunto, a ainda República Federal 

Alemã, em 1985, publicou um informe; o Vaticano elaborou em 1987 

a Instrução da Congregação para a Doutrina da Fé; a Suécia 

aprovou a Lei nº 1.139, que vigora desde 1985, o Código Civil Suíço 

(em vigor desde 1978) e o Código Civil Português (vigorando desde 

1977) já tratavam da matéria.  

7.1. Convenção de Perúgia: 

O assunto também não é novo para o Brasil. Em 1987, em Perúgia, juristas 

brasileiros participaram, juntamente com países como a Áustria, Bélgica, Brasil, 

França, Itália, Holanda, Portugal e Estados Unidos da América, de um debate 

sobre o tema “Natureza e Artifício na Filiação”. 

O texto da ata da Convenção de Perúgia mostra que a prioridade foi dada 

ao respeito à vida humana desde a concepção, bem como o direito da criança a 

da família constituída por pai e mãe.30

Ana Paula Caldeira, a primeira criança brasileira concebida artificialmente, 

já se encontra com 23 anos de idade. Apesar do enorme decurso do tempo, o 

Brasil ainda não possui legislação própria sobre o tema. O Código Civil de 2.002, 

faz uma breve consideração acerca do assunto, ao dispor no art. 1.800, § 4º, a 

impossibilidade do herdeiro esperado de suceder, se este não for concebido até 

dois anos após a morte de seu pai.  

                                                

30 POMPEU, Gina Vidal Marcílio. A adoção internacional no contexto das novas famílias. 

Orientador: Manuela Lourenço Pires Torquato. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade 

de Direito da Universidade Federal do Ceará. Fortaleza: 1994. 
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Atualmente, o que temos de específico sobre o assunto é a Resolução nº. 

1.358/92 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe de normas éticas para a 

utilização de técnicas de reprodução assistida.  

7.2. Resolução nº 1.358/92, do Conselho Federal de Medicina:

A Resolução do Conselho de Medicina vem preencher as lacunas que o 

Poder Legislativo deixaram no ordenamento jurídico brasileiro.  Apesar de não 

dirimir todos os possíveis problemas que a técnica pode causar, ameniza em 

muitos aspectos pontos de difícil enfrentamento. 

Quanto aos usuários das técnicas, não há nenhum impedimento a mulheres 

solteiras, viúvas ou lésbicas de contratarem. Entretanto, como todos os atos da 

vida civil, necessitam ser civilmente capazes, e a vontade deverá ser respeitada. 

Assim, por questões de segurança à clinica  responsável pelo procedimento 

e aos médicos, somente haverá o procedimento se a contratante emitir um 

documento de consentimento informado. 

O documento faz uma ressalva aos casos de mulheres casadas ou em 

união estável.  Nesses casos, o cônjuge ou o marido deverá aprovar o 

procedimento. Não há um retrocesso legal quanto a liberdade da mulher casada, 

no entanto a família deve ser protegida e para isso a concordância do casal é 

imprescindível. 

No capítulo referente à doação de gametas ou pré-embriões, a norma é 

clara: o sigilo sobre a identidade tanto dos doadores como dos receptores é 

obrigatório.  

Somente em casos especiais, por motivos médicos, as informações sobre 

os doadores poderão ser fornecidas, entretanto exclusivamente a médicos e, 

ainda assim, sendo a identidade civil do doador mantida em segredo.  
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O casamento entre irmãos é outro ponto dificultado pela norma. Impõem um 

registro das gestações dividido por regiões de localização das unidades 

terapêuticas, evitando que um mesmo doador produza mais de duas gestações, 

de sexos diferentes, numa área de um milhão de habitantes. 

Nos casos de gestação de substituição, as doadoras temporárias de útero 

deverão pertencer à família da contratante, doadora do material genético. O 

parentesco será de no máximo 2º grau, sendo os demais casos sujeitos à 

autorização do CRM. Esse artigo evita consideravelmente questões judiciais a 

respeito da maternidade da criança, posto que por terem o vínculo familiar as 

disputas são mais difíceis de ocorrer. 

Acrescenta ainda, a respeito da doação temporária de útero, que esta não 

poderá ter um caráter lucrativo. 

Em resumo, podem-se tirar quatro características fundamentais a esse 

respeito: 

1. Qualquer mulher no Brasil poderá utilizar-se das técnicas de R.A., 

independentemente do seu estado civil; 

2. O consentimento dos interessados é fator primordial; 

3. Preservação obrigatória do sigilo dos doadores e receptores de gametas 

ou pré-embriões; 

4. A proibição da doação de gametas, pré-embriões ou do empréstimo 

temporário do útero, com fins lucrativos ou comerciais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na inconstância do pensar é que as sociedades se desenvolvem. O Direito, 

sendo o guardião do bem estar destas sociedades, não pode ser estagnado. Deve 

evoluir para conseguir acompanhar as transformações dos indivíduos. 

 O Direito civilista, mais especificadamente o Direito familiar, por tratar de 

relações particulares, deve, mais do que todos os demais ramos do Direito, manter 

esse acompanhamento evolutivo. 

A família não é diferente. Assim, do exposto conclui-se que um pensamento 

solidifica-se cada vez mais: o fator afeto dentro das entidades familiares. A 

afeição, nos tempos atuais, é a base para qualquer tipo de relacionamento 

familiar. Sem ela, o instituto “racha” e tende a “falir”.   

Ademais, acompanhamos no presente momento uma crescente 

desintegração da unidade familiar protegida legalmente. É fato que no plano legal 

essa entidade está amparada, mas no plano real, poucas medidas foram tomadas 

para defendê-la. 

 A família brasileira é abandonada e carente. Precisa do reconhecimento 

legal e de cuidados reais, visto ser através deste educandário que são formados 

os cidadãos brasileiros, daí a imprescindibilidade de sua defesa.  
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ANEXO I 

�

Estatuto das Famílias 

Projeto de Lei Nº 2.285/2007
(Do Dep. Sérgio Barradas Carneiro) 

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ................................................... arts. 1º a 9º
TÍTULO II - DAS RELAÇÕES DE PARENTESCO....................................... arts. 10 a 14
TÍTULO III - DAS ENTIDADES FAMILIARES ............................................. arts. 15 a 69
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS ............................................ arts. 15 a 20 
CAPÍTULO II - DO CASAMENTO ................................................................ arts. 21 a 62  
SEÇÃO I - DA CAPACIDADE PARA O CASAMENTO ................................ art. 23 
SEÇÃO II - DOS IMPEDIMENTOS .............................................................. arts. 24 a 25 
SEÇÃO III - DAS PROVAS DO CASAMENTO ............................................ arts. 26 a 27 
SEÇÃO IV - DA VALIDADE DO CASAMENTO ............................................ arts. 28 a 34 
SEÇÃO V - DOS EFEITOS DO CASAMENTO ............................................ arts. 35 a 37 
SEÇÃO VI - DOS REGIMES DE BENS ....................................................... arts. 38 a 53  
SUBSEÇÃO I - DISPOSIÇÕES COMUNS ................................................... arts. 38 a 44 
SUBSEÇÃO II - DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL .......................... arts. 45 a 50 
SUBSEÇÃO III - DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL...................... arts. 51 a 52 
SUBSEÇÃO IV - DO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS ........................ art. 53 
SEÇÃO VII - DO DIVÓRCIO E DA SEPARAÇÃO ........................................ art. 54 a 62  
SUBSEÇÃO I - DO DIVÓRCIO .................................................................... arts. 54 a 56 
SUBSEÇÃO II - DA SEPARAÇÃO ............................................................... arts. 57 a 58 
SUBSEÇÃO III - DISPOSIÇÕES COMUNS AO DIVÓRCIO E A SEPARAÇÃO 
..................................................................................................................... arts. 59 a 62 
CAPÍTULO III - DA UNIÃO ESTÁVEL........................................................... arts. 63 a 67 
CAPÍTULO IV - DA UNIÃO HOMOAFETIVA ............................................... arts. 68 
CAPÍTULO V - DA FAMÍLIA PARENTAL ..................................................... art. 69 
TÍTULO IV - DA FILIAÇÃO ......................................................................... arts. 70 a 103 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS........................................................ arts. 70 a 77 
CAPÍTULO II - DA ADOÇÃO ....................................................................... arts. 78 a 86 
CAPÍTULO III - DA AUTORIDADE PARENTAL ........................................... arts. 87 a 95 
CAPÍTULO IV - DA GUARDA DOS FILHOS E DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA 
..................................................................................................................... arts. 96 a 103 
TÍTULO V - DA TUTELA E DA CURATELA ............................................ arts. 104 a 114 
CAPÍTULO I - DA TUTELA ....................................................................... arts. 104 a 108 
CAPÍTULO II - DA CURATELA ................................................................. arts. 109 a 114 
TÍTULO VI - DOS ALIMENTOS ................................................................ arts. 115 a 121
TÍTULO VII - DO PROCESSO E DO PROCEDIMENTO .......................... arts. 122 a 266 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS .................................................... arts. 122 a 137 
CAPÍTULO II - DO PROCEDIMENTO PARA O CASAMENTO ................. arts. 138 a 163 
SEÇÃO I - DA HABILITAÇÃO ................................................................... arts. 138 a 145 
SEÇÃO II - DO SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PARA O CASAMENTO  art. 146 
SEÇÃO III - DA CELEBRAÇÃO ................................................................ arts. 147 a 152 
SEÇÃO IV - DO REGISTRO DO CASAMENTO ....................................... arts. 153 a 154 
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SEÇÃO V - DO REGISTRO DO CASAMENTO RELIGIOSO PARA EFEITOS CIVIS 
.................................................................................................................. arts. 155 a 161 
SEÇÃO VI - DO CASAMENTO EM IMINENTE RISCO DE MORTE.......... arts. 162 a 163 
CAPÍTULO III - DO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL E DA UNIÃO 
HOMOAFETIVA ........................................................................................ arts. 164 a 167 
CAPÍTULO IV - DA DISSOLUÇÃO DA ENTIDADE FAMILIAR .................. art. 168 a 177 
SEÇÃO II - DA AÇÃO DE DIVÓRCIO ....................................................... arts. 168 a 172 
SEÇÃO I - DA SEPARAÇÃO .................................................................... arts. 173 a 177 
CAPÍTULO V - DOS ALIMENTOS ............................................................ arts. 178 a 207
SEÇÃO I - DA AÇÃO DE ALIMENTOS...................................................... arts. 178 a 192 
SEÇÃO II - DA COBRANÇA DOS ALIMENTOS........................................ arts. 193 a 207 
CAPÍTULO VI - DA AVERIGUAÇÃO DA FILIAÇÃO .................................. arts. 208 a 210 
CAPÍTULO VII - DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE....... arts. 211 a 219 
CAPÍTULO VIII - DA AÇÃO DE INTERDIÇÃO .......................................... arts. 220 a 243 
CAPÍTULO IX - DOS PROCEDIMENTOS DOS ATOS EXTRAJUDICIAIS arts. 244 a 266  
SEÇÃO I - DO DIVÓRCIO ......................................................................... arts. 245 a 249 
SEÇÃO II - DA SEPARAÇÃO.................................................................... arts. 250 a 253 
SEÇÃO III - DO RECONHECIMENTO E DA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL E 
HOMOAFETIVA......................................................................................... arts. 254 a 258 
SEÇÃO IV - DA CONVERSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO.. arts. 259 a 262 
SEÇÃO V - DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS............................... arts. 263 a 266 
TÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS ............... arts. 267 a 274
  

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Este Estatuto regula os direitos e deveres no âmbito das entidades 
familiares. 

Art. 2º O direito à família é direito fundamental de todos. 

Art. 3º É protegida como família toda comunhão de vida instituída com a finalidade 
de convivência familiar, em qualquer de suas modalidades. 

Art. 4º Os componentes da entidade familiar devem ser respeitados em sua 
integral dignidade pela família, pela sociedade e pelo Estado. 

Art. 5º Constituem princípios fundamentais para a interpretação e aplicação deste 
Estatuto a dignidade da pessoa humana, a solidariedade familiar, a igualdade de 
gêneros, de filhos e das entidades familiares, a convivência familiar, o melhor 
interesse da criança e do adolescente e a afetividade. 

Art. 6º São indisponíveis os direitos das crianças, dos adolescentes e dos 
incapazes, bem como os direitos referentes ao estado e capacidade das pessoas. 
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Art. 7º É dever da sociedade e do Estado promover o respeito à diversidade de 
orientação sexual. 

Art. 8º A lei do país em que tiver domicílio a entidade familiar determina as regras 
dos direitos das famílias. 

Parágrafo único. Não se aplica a lei estrangeira se esta contrariar os princípios 
fundamentais do direito brasileiro das famílias. 

Art. 9º Os direitos e garantias expressos nesta lei não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios adotados na Constituição, nos tratados e convenções 
internacionais. 

TÍTULO II 

DAS RELAÇÕES DE PARENTESCO 

Art. 10. O parentesco resulta da consangüinidade, da socioafetividade ou da 
afinidade. 

Art. 11. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as 
outras na relação de ascendentes e descendentes. 

Art. 12. São parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as 
pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. 

Art. 13. Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de 
gerações, e, na colateral, também pelo número delas, subindo de um dos parentes 
até ao ascendente comum, e descendo até encontrar o outro parente. 

Art. 14. Cada cônjuge ou convivente é aliado aos parentes do outro pelo vínculo 
da afinidade. 

§ 1º O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e 
aos irmãos do cônjuge ou convivente. 

§ 2º A afinidade se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável, 
exceto para fins de impedimento à formação de entidade familiar. 

TÍTULO III 

DAS ENTIDADES FAMILIARES 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 
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Art. 15. É dever da entidade familiar assegurar à criança, ao adolescente e ao 
idoso que a integrem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 

Art. 16. As pessoas integrantes da entidade familiar têm o dever recíproco de 
assistência, amparo material e moral, sendo obrigadas a concorrer, na proporção 
de suas condições financeiras e econômicas, para a manutenção da família. 

Art. 17. Qualquer pessoa integrante da entidade familiar tem legitimidade para 
defendê-la em juízo ou fora dele. 

Art. 18. A gestão dos interesses comuns da entidade familiar incumbe aos 
integrantes civilmente capazes, de comum acordo, tendo sempre em conta o 
interesse de todos os que a compõem. 

Art. 19. A escolha do domicílio da entidade familiar é decisão conjunta das 
pessoas que a integram, observados os interesses de todo o grupamento familiar. 

Parágrafo único. Admite-se a pluralidade domiciliar para as entidades familiares. 

Art. 20. O planejamento familiar é de livre decisão da entidade familiar, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o 
exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições 
privadas ou públicas. 

CAPÍTULO II 

DO CASAMENTO 

Art. 21. O casamento é civil e produz efeitos a partir do momento em que os 
nubentes manifestam a vontade de estabelecer o vínculo conjugal e a autoridade 
os declara casados. 

Art. 22. O casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o 
casamento civil e produz efeitos a partir da data de sua celebração. 

Parágrafo único. O casamento religioso, para ter validade e equiparar-se ao 
casamento civil, precisa ser levado a registro no prazo de noventa dias de sua 
celebração. 

SEÇÃO I 

DA CAPACIDADE PARA O CASAMENTO 
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Art. 23. Para o casamento das pessoas relativamente incapazes é necessária 
autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais. 

§ 1º Havendo divergência entre os pais é assegurado a qualquer deles recorrer a 
juízo. 

§ 2º Até a celebração do casamento os pais ou representantes legais podem 
revogar justificadamente a autorização. 

§ 3º A denegação da autorização, quando injusta, pode ser suprida judicialmente. 

SEÇÃO II 

DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 24. Não podem casar: 

I - os absolutamente incapazes; 

II - os parentes na linha reta sem limitação de grau; 

III - os parentes na linha colateral até o terceiro grau, inclusive; 

IV - os parentes por afinidade em linha reta; 

V - as pessoas casadas. 

Art. 25. Os impedimentos podem ser opostos, até o momento da celebração do 
casamento, por qualquer pessoa. 

Parágrafo único. Se o celebrante, ou o oficial de registro, tiver conhecimento da 
existência de algum impedimento, será obrigado a declará-lo. 

SEÇÃO III 

DAS PROVAS DO CASAMENTO 

Art. 26. O casamento prova-se pela certidão do registro civil. 

§ 1º Justificada a falta ou perda do registro, é admissível qualquer outra prova. 

§ 2º O registro é levado a efeito no cartório do respectivo domicílio, ou, em sua 
falta, no cartório da cidade em que passarem a residir. 
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§ 3º Na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julga-se pelo casamento, 
se os cônjuges, cujo casamento se impugna, vivam ou viveram na posse do 
estado de casados. 

Art. 27. Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de processo 
judicial, o registro da sentença no cartório do registro civil produz efeitos desde a 
data do casamento. 

SEÇÃO IV 

DA VALIDADE DO CASAMENTO 

Art. 28. É nulo o casamento contraído: 

I - pela pessoa absolutamente incapaz; 

II - com infringência aos impedimentos legais; 

III - por procurador, se revogada a procuração antes da celebração do casamento. 

Art. 29. A ação de nulidade do casamento pode ser promovida por qualquer 
interessado ou pelo Ministério Público. 

Art. 30. É anulável o casamento: 

I - dos relativamente incapazes; 

II - por erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge, anterior ao casamento; 

III - em virtude de coação; 

IV - do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento, 
no momento da celebração; 

V - por incompetência da autoridade celebrante, salvo se tiver havido registro do 
casamento. 

Art. 31. O casamento do relativamente incapaz, quando não autorizado por seu 
representante legal, pode ser anulado em até cento e oitenta dias: 

I - pelo menor, após adquirir maioridade; 

II - por seus representantes legais a partir da celebração do casamento. 

Art. 32. Não se anula o casamento quando os representantes legais do incapaz 
assistiram a celebração ou, por qualquer modo, manifestaram sua aprovação. 
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Art. 33. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento é de cento e 
oitenta dias, a contar da data da celebração. 

Art. 34. Embora anulável ou mesmo nulo, o casamento em relação aos cônjuges e 
a terceiros produz todos os efeitos até o trânsito em julgado da sentença. 

Parágrafo único. A nulidade ou anulação do casamento dos pais não produz 
efeitos em relação aos filhos. 

SEÇÃO V 

DOS EFEITOS DO CASAMENTO 

Art. 35. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade 
de direitos e deveres dos cônjuges. 

Art. 36. As relações pessoais entre os cônjuges devem obedecer aos deveres de 
lealdade, respeito e assistência, tendo ambos responsabilidade pela guarda, 
sustento e educação dos filhos. 

Art. 37. A direção da sociedade conjugal é exercida, pelos cônjuges, em 
colaboração, sempre no interesse da família e dos filhos. 

§ 1º Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos 
rendimentos do seu trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, 
qualquer que seja o regime de bens. 

§ 2º Se qualquer dos cônjuges estiver impedido ou inabilitado, o outro exerce com 
exclusividade a direção da família, cabendo-lhe a administração dos bens. 

SEÇÃO VI 

DOS REGIMES DE BENS 

SUBSEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES COMUNS 

Art. 38. Podem os nubentes estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. 

§ 1º Os nubentes, mediante declaração ao oficial de registro civil, podem escolher 
qualquer dos regimes de bens estabelecidos neste Estatuto. 

§ 2º Não havendo declaração, vigora o regime da comunhão parcial de bens. 
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§ 3º Mediante escritura pública os nubentes podem estipular regime de bens não 
previsto neste Estatuto, desde que não contrarie suas regras e princípios. 

§ 4º O regime de bens começa a produzir efeitos na data do casamento e cessa 
com o fim da comunhão de vida. 

§ 5º Com a separação de fato cessa a responsabilidade de cada um dos cônjuges 
para com as dívidas que vierem a ser contraídas pelo outro. 

Art. 39. É admissível a alteração do regime de bens, mediante escritura pública, 
promovida por ambos os cônjuges, assistidos por advogado ou defensor público 
ressalvados os direitos de terceiros. 

§ 1º A alteração não dispõe de efeito retroativo. 

§ 2º A alteração produz efeito a partir da averbação no assento de casamento. 

Art. 40. Independentemente do regime de bens, qualquer dos cônjuges pode 
livremente: 

I - administrar e alienar os bens particulares, exceto os bens móveis que 
guarnecem a residência da família; 

II - praticar os atos de disposição e administração necessários ao desempenho de 
sua profissão; 

III - reivindicar os bens comuns, doados, gravados ou transferidos pelo outro 
cônjuge sem o seu consentimento; 

IV - demandar a resolução dos contratos de fiança e doação, realizados pelo outro 
cônjuge. 

§ 1º As ações fundadas nos incisos III e IV competem ao cônjuge prejudicado e a 
seus herdeiros. 

§ 2º O terceiro prejudicado tem direito regressivo contra o cônjuge que realizou o 
negócio jurídico, ou contra os seus herdeiros. 

Art. 41. Pode o cônjuge, independentemente da autorização do outro: 

I - comprar, ainda que a crédito, o necessário à manutenção da família; 

II - obter, por empréstimo, as quantias que tais aquisições possam exigir. 

Parágrafo único. As dívidas contraídas para os fins deste artigo obrigam 
solidariamente ambos os cônjuges. 
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Art. 42. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime 
da separação: 

I - vender, doar, permutar, dar em pagamento, ceder ou gravar de ônus real os 
bens comuns; 

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos; 

III - prestar fiança. 

Parágrafo único. Cabe o suprimento judicial do consentimento quando um dos 
cônjuges o denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-lo. 

Art. 43. A anulação dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem 
suprimento do juiz, pode ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, 
ou por seus herdeiros, até um ano da homologação da partilha. 

Art. 44. Quando um dos cônjuges não puder exercer a gestão dos bens que lhe 
incumbe, cabe ao outro: 

I - gerir os bens, comuns ou não; 

II - alienar os bens móveis comuns; 

III - alienar os imóveis e os bens móveis, comuns ou não, mediante autorização 
judicial. 

SUBSEÇÃO II 

DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL 

Art. 45. No regime de comunhão parcial, comunicam- se: 

I - os bens adquiridos na constância do casamento, inclusive as economias 
derivadas de salários, indenizações, verbas trabalhistas rescisórias e rendimentos 
de um só dos cônjuges; 

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou 
despesa; 

III - os bens recebidos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os 
cônjuges; 

IV - as pertenças e as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; 
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V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos 
na constância do casamento, ou pendentes quando cessada a vida em comum. 

Art. 46. Excluem-se da comunhão: 

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na 
constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu 
lugar; 

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos 
cônjuges ou em subrogação dos bens particulares; 

III - as obrigações anteriores ao casamento, salvo se reverterem em proveito 
comum; 

IV - as obrigações provenientes de ato ilícito, salvo reversão em proveito do casal; 

V - os bens cuja aquisição tiver por título causa anterior ao casamento; 

VI - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. 

§ 1º Os instrumentos de profissão incluem-se na comunhão quando houver a 
participação do outro na sua aquisição. 

§ 2º Presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, 
quando não provado que o foram em data anterior. 

Art. 47. A gestão do patrimônio comum compete a ambos os cônjuges. 

§ 1º É necessária a anuência de ambos os cônjuges para os atos, a título gratuito, 
que impliquem cessão do uso ou gozo dos bens comuns. 

§ 2º Em caso de malversação dos bens comuns, ou de outra hipótese similar, 
pode ser atribuída a gestão a apenas um dos cônjuges ou antecipada a partilha. 

Art. 48. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas por 
qualquer dos cônjuges para atender aos encargos da família, às despesas de 
gestão e às decorrentes de imposição legal. 

Art. 49. A gestão dos bens constitutivos do patrimônio particular compete ao 
cônjuge proprietário, salvo estipulação diversa. 

Art. 50. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração e em 
benefício de seus bens particulares, não obrigam os bens comuns. 
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Parágrafo único. As dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges obrigam os 
bens do outro na razão do proveito que houver auferido. 

SUBSEÇÃO III 

DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL 

Art. 51. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens 
presentes e futuros dos cônjuges e de suas dívidas.

Art. 52. São excluídos da comunhão: 

I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-
rogados em seu lugar; 

II - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se reverterem em proveito comum; 

III - as obrigações provenientes de ato ilícito; 

IV - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. 

§ 1º Os instrumentos de profissão entram na comunhão se foram adquiridos com 
esforço do 

outro cônjuge. 

§ 2º A incomunicabilidade não se estende aos frutos, quando se percebam ou 
vençam durante o casamento. 

SUBSEÇÃO IV 

DO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS 

Art. 53. O regime da separação de bens importa incomunicabilidade completa dos 
bens adquiridos antes e durante o casamento. 

Parágrafo único. Os bens ficam na administração exclusiva do respectivo cônjuge, 
que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. 

SEÇÃO VII 

DO DIVÓRCIO E DA SEPARAÇÃO 

SUBSEÇÃO I 

DO DIVÓRCIO 
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Art. 54. O divórcio dissolve o casamento civil. 

§ 1º O divórcio direto se dá após a separação de fato por mais de dois anos. 

§ 2º A separação de fato se configura quando cessa a convivência entre os 
cônjuges, ainda que residindo sob o mesmo teto. 

Art. 55. O divórcio pode ser litigioso ou consensual. 

Parágrafo único. O divórcio consensual pode ser judicial ou extrajudicial. 

Art. 56. A separação de fato põe termo aos deveres conjugais e ao regime de 
bens. 

SUBSEÇÃO II 

DA SEPARAÇÃO 

Art. 57. É facultado aos cônjuges pôr fim à sociedade conjugal, mediante 
separação judicial ou extrajudicial. 

§ 1º A iniciativa da separação pode ser de um ou de ambos os cônjuges. 

§ 2º A separação de corpos pode ser deferida pelo juiz antes ou no curso do 
processo. 

§3º A separação de corpos põe termo aos deveres conjugais e ao regime de bens. 

Art. 58. Após um ano da separação de corpos ou da separação judicial ou 
extrajudicial, o divórcio pode ser requerido por um ou por ambos os cônjuges. 

SUBSEÇÃO III 

DISPOSIÇÕES COMUNS AO DIVÓRCIO E À SEPARAÇÃO 

Art. 59. No divórcio e na separação são necessários: 

I - definir a guarda e a convivência com os filhos menores ou incapazes; 

II - dispor acerca dos alimentos; 

III - deliberar sobre a manutenção ou alteração do nome adotado no casamento; e 

IV - descrever e partilhar os bens. 

Parágrafo único. A partilha de bens pode ser levada a efeito posteriormente. 
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Art. 60. O divórcio e a separação não modificam os direitos e deveres dos pais em 
relação aos filhos. 

Art. 61. O pedido de divórcio ou de separação compete exclusivamente aos 
cônjuges. 

Parágrafo único. Quando um dos cônjuges estiver acometido de doença mental ou 
transtorno psíquico, somente é possível o divórcio ou a separação judicial, 
devendo o incapaz ser representado por curador, ascendente ou irmão. 

Art. 62. O divórcio e a separação consensuais podem ser realizados por escritura 
pública, com a assistência de advogado ou defensor público: 

I - não tendo o casal filhos menores ou incapazes; ou 

II - quando as questões relativas aos filhos menores ou incapazes já se 
encontrarem judicialmente definidas. 

CAPÍTULO III 

DA UNIÃO ESTÁVEL 

Art. 63. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 
mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida 
com o objetivo de constituição de família. 

Parágrafo único. A união estável constitui estado civil de convivente, 
independentemente de registro, e deve ser declarado em todos os atos da vida 
civil. 

Art. 64. A união estável não se constitui: 

I - entre parentes na linha reta, sem limitação de grau; 

II - entre parentes na linha colateral até o terceiro grau, inclusive; 

III - entre parentes por afinidade em linha reta. 

Parágrafo único. A união formada em desacordo aos impedimentos legais não 
exclui os deveres de assistência e a partilha de bens. 

Art. 65. As relações pessoais entre os conviventes obedecem aos deveres de 
lealdade, respeito e assistência recíproca, bem como o de guarda, sustento e 
educação dos filhos. 
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Art. 66. Na união estável, os conviventes podem estabelecer o regime jurídico 
patrimonial mediante contrato escrito. 

§ 1º Na falta de contrato escrito aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, 
o regime da comunhão parcial de bens. 

§ 2º A escolha do regime de bens não tem efeito retroativo. 

Art. 67. A união estável pode converter-se em casamento, mediante pedido 
formulado pelo casal ao oficial de registro civil, no qual declarem que não têm 
impedimentos para casar e indiquem o regime de bens que passam a adotar, 
dispensada a celebração. 

Parágrafo único. Os efeitos da conversão se produzem a partir da data do registro 
do casamento. 

CAPÍTULO IV 

DA UNIÃO HOMOAFETIVA 

Art. 68. É reconhecida como entidade familiar a união entre duas pessoas de 
mesmo sexo, que mantenham convivência pública, contínua, duradoura, com 
objetivo de constituição de família, aplicando-se, no que couber, as regras 
concernentes à união estável. 

Parágrafo único. Dentre os direitos assegurados, incluem-se: 

I - guarda e convivência com os filhos; 

II - a adoção de filhos; 

III - direito previdenciário; 

IV - direito à herança. 

CAPÍTULO V 

DA FAMÍLIA PARENTAL 

Art. 69. As famílias parentais se constituem entre pessoas com relação de 
parentesco entre si e decorrem da comunhão de vida instituída com a finalidade 
de convivência familiar. 

§ 1º Família monoparental é a entidade formada por um ascendente e seus 
descendentes, qualquer que seja a natureza da filiação ou do parentesco. 
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§ 2º Família pluriparental é a constituída pela convivência entre irmãos, bem como 
as comunhões afetivas estáveis existentes entre parentes colaterais. 

TÍTULO IV 

DA FILIAÇÃO 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 70. Os filhos, independentemente de sua origem, têm os mesmos direitos e 
qualificações, proibidas quaisquer designações e práticas discriminatórias. 

Art. 71. A filiação prova-se pelo registro de nascimento. 

§ 1º Os pais devem registrar os filhos no prazo de trinta dias do nascimento. 

§ 2º Também se prova a filiação por qualquer modo admissível em direito, quando 
houver posse de estado de filho. 

Art. 72. Os filhos não registrados podem ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou 
separadamente. 

§ 1º O reconhecimento dos filhos é feito: 

I - por documento particular ou escritura pública; 

II - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; 

III - por manifestação direta e expressa perante o juiz, mesmo que o 
reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. 

§ 2º O ato de reconhecimento deve ser levado ao registro de nascimento. 

§ 3º O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao 
seu falecimento, se ele deixar descendentes. 

§ 4º O reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em 
testamento. 

§ 5º São ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento. 

Art. 73. Presumem-se filhos: 

I - os nascidos durante a convivência dos genitores à época da concepção; 
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II - os havidos por fecundação artificial homóloga, desde que a implantação do 
embrião tenha ocorrido antes do falecimento do genitor; 

III - os havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que realizada com 
prévio consentimento livre e informado do marido ou do convivente, manifestado 
por escrito, e desde que a implantação tenha ocorrido antes do seu falecimento. 

Art. 74. O filho registrado ou reconhecido pode impugnar a paternidade, desde que 
não caracterizada a posse do estado de filho em relação àquele que o registrou ou 
o reconheceu. 

Parágrafo único. O filho maior não pode ser registrado ou reconhecido 
voluntariamente sem o seu consentimento. 

Art. 75. O filho não registrado ou não reconhecido pode, a qualquer tempo, 
investigar a paternidade ou a maternidade, biológica ou socioafetiva. 

Parágrafo único. A sentença que julgar procedente a investigação produz os 
mesmos efeitos do reconhecimento voluntário. 

Art. 76. Cabe ao marido, ao convivente ou à mulher o direito de impugnar a 
paternidade ou a maternidade que lhe for atribuída no registro civil. 

§ 1º Impugnada a filiação, se sobrevier a morte do autor, os herdeiros podem 
prosseguir na ação. 

§ 2º Não cabe a impugnação da paternidade ou maternidade: 

I - em se tratando de inseminação artificial heteróloga, salvo alegação de dolo ou 
fraude; 

II - caso fique caracterizada a posse do estado de filho. 

Art. 77. É admissível a qualquer pessoa, cuja filiação seja proveniente de adoção, 
filiação socioafetiva, posse de estado ou de inseminação artificial heteróloga, o 
conhecimento de seu vínculo genético sem gerar relação de parentesco. 

Parágrafo único. O ascendente genético pode responder por subsídios 
necessários à manutenção do descendente, salvo em caso de inseminação 
artificial heteróloga. 

CAPÍTULO II 

DA ADOÇÃO 
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Art. 78. A adoção deve atender sempre ao melhor interesse do adotado e é 
irrevogável. 

Parágrafo único. A adoção de crianças e adolescentes é regida por lei especial, 
observadas as regras e princípios deste Estatuto. 

Art. 79. A adoção atribui a situação de filho ao adotado, desligando-o de qualquer 
vínculo com os pais e parentes consangüíneos, salvo quanto aos impedimentos 
para o casamento e a união estável. 

Parágrafo único. Mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge, 
companheiro ou parceiro do adotante e respectivos parentes. 

Art. 80. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. 

Art. 81. Tratando-se de grupo de irmãos devem prioritariamente ser adotados por 
uma mesma família, preservados os vínculos fraternos. 

Parágrafo único. Somente é admitido o desmembramento mediante parecer 
técnico indicativo da inexistência de laços afetivos entre os irmãos, ou se a medida 
atender aos seus interesses. 

Art. 82. A morte dos adotantes não restabelece o parentesco anterior. 

Art. 83. O adotado pode optar pela substituição ou adição do sobrenome do 
adotante. 

Art. 84. As relações de parentesco se estabelecem entre o adotado e o adotante e 
entre os parentes deste. 

Art. 85. A adoção obedece a processo judicial. 

§ 1º A adoção pode ser motivadamente impugnada pelos pais. 

§ 2º É indispensável a concordância do adotando. 

Art. 86. Os efeitos da adoção começam a partir do trânsito em julgado da 
sentença, exceto se o adotante vier a falecer no curso do procedimento, caso em 
que terá força retroativa à data do óbito. 

CAPÍTULO III 

DA AUTORIDADE PARENTAL 

Art. 87. A autoridade parental deve ser exercida no melhor interesse dos filhos. 
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§ 1º Compete a autoridade parental aos pais; na falta ou impedimento de um 
deles, o outro a exerce com exclusividade. 

§ 2º O filho tem o direito de ser ouvido, nos limites de seu discernimento e na 
medida de seu processo educacional. 

§ 3º Aos pais incumbe o dever de assistência moral e material, guarda, educação 
e formação dos filhos menores. 

Art. 88. A dissolução da entidade familiar não altera as relações entre pais e filhos. 

Art. 89. Compete aos pais: 

I - representar os filhos até dezesseis anos e assisti-los, após essa idade, até 
atingirem a maioridade; 

II - nomear-lhes tutor por testamento ou documento particular. 

Art. 90. Extingue-se a autoridade parental: 

I - pela morte dos pais ou do filho; 

II - pela emancipação; 

III - pela maioridade; 

IV - pela adoção; 

V - por decisão judicial. 

Art. 91. Constituindo os pais nova entidade familiar os direitos e deveres 
decorrentes da autoridade parental são exercidos com a colaboração do novo 
cônjuge ou convivente ou parceiro. 

Parágrafo único. Cada cônjuge, convivente ou parceiro deve colaborar de modo 
apropriado no exercício da autoridade parental, em relação aos filhos do outro, e 
de o representar quando as circunstâncias exigirem.

Art. 92. Os pais, no exercício da autoridade parental, são gestores dos bens dos 
filhos. 

Parágrafo único. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis 
dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da 
simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, 
mediante prévia autorização judicial. 
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Art. 93. Sempre que no exercício da autoridade parental colidir o interesse dos 
pais com o do filho, a requerimento deste ou do Ministério Público, o juiz deve 
nomear-lhe curador especial. 

Art. 94. Perde por ato judicial a autoridade parental aquele que não a exercer no 
melhor interesse do filho, em casos como assédio ou abuso sexual, violência física 
e abandono material, moral ou afetivo. 

§ 1º A perda da autoridade parental não implica a cessação da obrigação 
alimentar dos pais e nem afeta os direitos sucessórios do filho. 

§ 2º Os pais que perdem a autoridade parental também perdem os direitos 
sucessórios em relação ao filho. 

Art. 95. É possível, no melhor interesse do filho, o restabelecimento da autoridade 
parental por meio de decisão judicial. 

CAPÍTULO IV 

DA GUARDA DOS FILHOS E DO DIREITO À CONVIVÊNCIA 

Art. 96. A guarda dos filhos e o direito à convivência devem ser definidos nos 
casos de: 

I - separação dos pais; 

II - divórcio; 

III - invalidade do casamento; 

IV - dissolução da união estável e da união homoafetiva; 

V - de os pais não coabitarem. 

Art. 97. Não havendo acordo entre os pais, deve o juiz decidir, preferencialmente, 
pela guarda compartilhada, salvo se o melhor interesse do filho recomendar a 
guarda exclusiva, assegurado o direito à convivência do não-guardião. 

Parágrafo único. Antes de decidir pela guarda compartilhada, sempre que 
possível, deve ser ou  vida equipe multidisciplinar e utilizada a mediação familiar. 

Art. 98. Os filhos não podem ser privados da convivência familiar com ambos os 
pais, quando estes constituírem nova entidade familiar. 
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Art. 99. O não-guardião pode fiscalizar o exercício da guarda, acompanhar o 
processo educacional e exigir a comprovação da adequada aplicação dos 
alimentos pagos. 

Art. 100. O direito à convivência pode ser estendido a qualquer pessoa com quem 
a criança ou o adolescente mantenha vínculo de afetividade. 

Art. 101. Quando a guarda é exercida exclusivamente por um dos genitores é 
indispensável assegurar o direito de convivência com o não-guardião. 

Parágrafo único. O direito à convivência familiar pode ser judicialmente suspenso 
ou limitado quando assim impuser o melhor interesse da criança. 

Art. 102. As disposições relativas à convivência familiar dos filhos menores 
estendem-se aos maiores incapazes. 

Art. 103. Verificando que os filhos não devem permanecer sob a guarda do pai ou 
da mãe, o juiz deve deferir a guarda a quem revele compatibilidade com a 
natureza da medida, de preferência levando em conta o grau de parentesco e 
relação de afetividade. 

Parágrafo único. Nesta hipótese deve ser assegurado aos pais o direito à 
convivência familiar, salvo se não atender ao melhor interesse da criança. 

TÍTULO V 

DA TUTELA E DA CURATELA 

CAPÍTULO I 

DA TUTELA 

Art. 104. As crianças e os adolescentes são postos em tutela quando a nomeação 
for feita pelos pais em testamento ou documento particular, produzindo efeitos 
com a morte ou perda da autoridade parental. 

Art. 105. É ineficaz a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe que, ao tempo de 
sua morte, não exercia a autoridade parental. 

§ 1º Nomeado mais de um tutor sem indicação de precedência, entende-se que a 
tutela foi atribuída ao primeiro, e que os outros lhe sucederão pela ordem de 
nomeação. 

§ 2º É possível a instituição de dois tutores quando constituem uma entidade 
familiar. 
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Art. 106. Quem institui um menor de idade herdeiro, ou legatário seu, pode 
nomear-lhe curador especial para os bens deixados, ainda que o beneficiário se 
encontre sob a autoridade parental, ou tutela. 

Art. 107. Na falta de tutor nomeado pelos pais ou no caso de recusa, o órfão deve 
ser colocado em família substituta nos termos da legislação especial. 

Art. 108. O tutor deve se submeter às mesmas regras da autoridade parental, sob 
pena de destituição judicial do encargo. 

CAPÍTULO II 

DA CURATELA 

Art. 109. Rege-se o instituto da curatela pelo princípio do melhor interesse do 
curatelado. 

Art. 110. Estão sujeitos à curatela: 

I - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 
discernimento para a prática dos atos da vida civil; 

II - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade; 

III - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, 
tenham discernimento reduzido; 

IV - os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. 

Art. 111. É nomeado curador, preferencialmente: 

I - o cônjuge, o convivente ou o parceiro do interdito; 

II - o ascendente ou o descendente que se demonstrar mais apto. 

Parágrafo único. Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz 
a escolha do curador. 

Art. 112. Não pode ser curador: 

I - quem não tem a livre administração de seus bens; 

II - quem tem obrigações para com curatelado, ou direitos contra ele; 

III - o inimigo do curatelado; 



81

IV - o condenado por crime contra a família; 

V - o culpado de abuso em curatela anterior. 

Art. 113. Quem esteja impossibilitado ou limitado no exercício regular dos atos da 
vida civil, pode requerer que lhe seja dado curador para cuidar de seus negócios 
ou bens. 

Parágrafo único. O pedido pode ser formulado por quem tenha legitimidade para 
ser nomeado curador. 

Art. 114. O curador tem o dever de prestar contas de sua gestão de dois em dois 
anos. 

TÍTULO VI 

DOS ALIMENTOS 

Art. 115. Podem os parentes, cônjuges, conviventes ou parceiros pedir uns aos 
outros os alimentos de que necessitem para viver com dignidade e de modo 
compatível com a sua condição social. 

§ 1º São devidos os alimentos quando o alimentando não tem bens suficientes a 
gerar renda, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença. 

§ 2º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 
alimentando e dos recursos do alimentante. 

§ 3º Os alimentos devidos aos parentes são apenas os indispensáveis à 
subsistência, quando o alimentando der causa à situação de necessidade. 

§ 4º Se houver acordo, o alimentante pode cumprir sua obrigação mediante o 
fornecimento de moradia, sustento, assistência à saúde e educação. 

Art. 116. O direito a alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos 
os parentes em linha reta, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns 
em falta de outros, e aos irmãos.  

Parágrafo único. A maioridade civil faz cessar a presunção de necessidade 
alimentar, salvo se o alimentando comprovadamente se encontrar em formação 
educacional, até completar vinte e cinco anos de idade. 

Art. 117. Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em 
condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de 
grau imediato. 
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§ 1º Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem 
concorrer na proporção dos respectivos recursos. 

§ 2º A responsabilidade alimentar entre parentes tem natureza complementar 
quando o parente de grau mais próximo não puder atender integralmente a 
obrigação. 

Art. 118. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança da situação financeira do 
alimentante, ou na do alimentando, pode o interessado requerer a exoneração, a 
redução ou majoração do encargo. 

Art. 119. A obrigação alimentar transmite-se ao espólio, até o limite das forças da 
herança. 

Art. 120. O crédito a alimentos é insuscetível de cessão, compensação ou 
penhora. 

Art. 121. Com o casamento, a união estável ou a união homoafetiva do 
alimentando, extingue-se o direito a alimentos. 

§ 1º Com relação ao alimentando, cessa, também, o direito a alimentos, se tiver 
procedimento indigno ofensivo a direito da personalidade do alimentante. 

§ 2º A nova união do alimentante não extingue a sua obrigação alimentar. 

TÍTULO VII 

DO PROCESSO E DO PROCEDIMENTO 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 122. Os processos nas relações de família orientam-se pelos princípios da 
oralidade, celeridade, simplicidade, informalidade, fungibilidade e economia 
processual. 

Parágrafo único. As ações previstas neste Estatuto têm preferência de tramitação 
e julgamento. 

Art. 123. As ações decorrentes deste Estatuto são da competência das Varas de 
Família e os recursos devem ser apreciados por Câmaras Especializadas em 
Direito de Família dos Tribunais de Justiça, onde houver. 
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§ 1º Enquanto não instaladas varas e câmaras especializadas, as ações e 
recursos serão processados e julgados nas varas e câmaras preferenciais, a 
serem indicadas pelos tribunais. 

§ 2º As varas e câmaras especializadas ou com competência preferencial devem 
ser dotadas de equipe de atendimento multidisciplinar e de conciliadores. 

Art. 124. As ações pertinentes às relações de família podem tramitar em segredo 
de justiça quando for requerida justificadamente pelas partes. 

Art. 125. As medidas de urgência podem ser propostas durante o período de férias 
forenses e devem ser apreciadas de imediato. 

Art. 126. Nas questões decorrentes deste Estatuto a conciliação prévia pode ser 
conduzida por juiz de paz ou por conciliador judicial. 

Parágrafo único. Obtida a conciliação, o termo respectivo é submetido à 
homologação do juiz de direito competente. 

Art. 127. As ações relativas ao mesmo núcleo familiar devem ser distribuídas ao 
mesmo juízo, ainda que não haja identidade de partes. 

Art. 128. Em qualquer ação e grau de jurisdição, deve ser buscada a conciliação e 
sugerida a prática da mediação extrajudicial, podendo ser determinada a 
realização de estudos sociais, bem como o acompanhamento psicológico das 
partes. 

Art. 129. A critério do juiz ou a requerimento das partes o processo pode ficar 
suspenso enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou a 
atendimento multidisciplinar. 

Art. 130. O Ministério Público deve intervir nos processos judiciais em que houver 
interesses de crianças, adolescentes e incapazes. 

Art. 131. É das partes o ônus de produzir as provas destinadas a demonstrar suas 
alegações, 

competindo ao juiz investigar livremente os fatos e ordenar de ofício a realização 
de quaisquer provas. 

Parágrafo único. Inverte-se o ônus da prova, ficando o encargo probatório a quem 
contrapõe interesse indisponível de criança, adolescente e incapaz. 

Art. 132. O juiz pode adotar em cada caso a solução mais conveniente ou 
oportuna para atender o direito das partes, à luz dos princípios deste Estatuto. 
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Art. 133. Em todas as ações pode ser concedida a antecipação de tutela, bem 
como cumuladas medidas cautelares. 

Parágrafo único. A apreciação do pedido liminar ou da tutela antecipada não 
depende da prévia manifestação do Ministério Público. 

Art. 134. Na inexistência de prova inequívoca, ou não se convencendo o juiz da 
verossimilhança das alegações, para a apreciação da medida liminar, pode 
designar audiência de justificação, a ser realizada no prazo máximo de dez dias. 

§ 1º A requerimento do autor, a audiência de justificação pode realizar-se sem a 
intimação do réu, caso haja a possibilidade de sua presença comprometer o 
cumprimento da medida. 

§ 2º O autor pode comparecer acompanhado de no máximo três testemunhas.  

§ 3º Apreciado o pedido liminar, com a ouvida do Ministério Público, deve o juiz 
designar audiência conciliatória. 

§ 4º Da decisão liminar cabe pedido de reconsideração, no prazo de cinco dias. 

§ 5º Da decisão que aprecia o pedido de reconsideraçãocabe agravo de 
instrumento.  

Art. 135. Nas ações concernentes às relações de família deve o juiz designar 
audiência de conciliação, podendo imprimir o procedimento sumário. 

Art. 136. Não obtida a conciliação, as partes podem ser encaminhadas a estudo 
psicossocial ou a mediação extrajudicial. 

Parágrafo único. Cabe ao juiz homologar o acordo proposto pelo conciliador ou 
mediador com assistência dos advogados ou defensores públicos. 

Art. 137. Aplicam-se subsidiariamente as disposições processuais constantes na 
legislação ordinária, e especial. 

CAPÍTULO II 

DO PROCEDIMENTO PARA O CASAMENTO 

SEÇÃO I 

DA HABILITAÇÃO 

Art. 138. A habilitação para o casamento é feita perante o oficial do Registro Civil 
da residência de qualquer dos nubentes. 
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Art. 139. O pedido de habilitação deve ser formulado por ambos os nubentes, ou 
por procurador com poderes especiais, mediante declaração da inexistência de 
impedimento para o casamento. 

Parágrafo único. O pedido deve ser acompanhado dos seguintes documentos: 

I - certidão de nascimento ou documento equivalente; 

II - comprovação do domicílio e da residência dos nubentes; 

III - declaração de duas testemunhas, parentes ou não, que atestem conhecê-los e 
afirmem não existir impedimento para o casamento; 

IV - em caso de casamento anterior, certidão de óbito do cônjuge falecido, registro 
da sentença de divórcio ou da anulação do casamento; 

V - havendo necessidade de autorização, documento firmado pelos pais, pelos 
representantes legais ou ato judicial que supra a exigência. 

Art. 140. O oficial deve extrair edital, que permanece afixado durante quinze dias 
nas circunscrições do Registro Civil da residência de ambos os nubentes. 

Art. 141. É dever do oficial do Registro esclarecer aos nubentes a respeito dos 
fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os 
diversos regimes de bens. 

Art. 142. Os impedimentos devem ser opostos por escrito e instruídos com as 
provas do fato alegado, ou com a indicação do lugar onde as provas possam ser 
obtidas. 

Art. 143. O oficial do Registro deve apresentar aos nubentes ou a seus 
representantes a oposição. 

Parágrafo único. Pode ser deferido prazo razoável para a prova contrária aos fatos 
alegados. 

Art. 144. Verificada a inexistência do fato impeditivo para o casamento, é extraído 
o certificado de habilitação. 

Art. 145. A eficácia da habilitação é de noventa dias, a contar da data em que foi 
extraído o certificado. 

SEÇÃO II 

DO SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PARA O CASAMENTO 
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Art. 146. Recusando um dos pais ou o representante a autorização para o 
casamento do relativamente incapaz, cabe ao outro pedir o suprimento judicial do 
consentimento. 

§ 1º Recusada a autorização, o procedimento pode ser intentado pelo Ministério 
Público ou curador especial nomeado pelo juiz. 

§ 2º Quem recusar a autorização, deve justificar a recusa no prazo de cinco dias. 

§ 3º O juiz pode determinar a realização de audiência ou a produção de provas, 
devendo decidir em até cinco dias. 

SEÇÃO III 

DA CELEBRAÇÃO 

Art. 147. O casamento deve ser celebrado pelo juiz de paz em dia, hora e lugar 
previamente agendado.  

Parágrafo único. Na falta do juiz de paz é competente a autoridade celebrante na 
forma da organização judiciária de cada Estado. 

Art. 148. A solenidade é realizada na sede do cartório, ou em outro local, com toda 
a publicidade, a portas abertas, e na presença de pelo menos duas testemunhas, 
parentes ou não dos nubentes. 

Art. 149. Presentes os nubentes, as testemunhas e o oficial do Registro, o juiz de 
paz, ouvindo dos nubentes a afirmação de que pretendem casar por livre e 
espontânea vontade, os declara casados, em nome da lei. 

Art. 150. A celebração do casamento é imediatamente suspensa se algum dos 
nubentes: 

I - recusar a solene afirmação da sua vontade; 

II - declarar que sua manifestação não é livre e espontânea; 

III - mostrar-se arrependido. 

Parágrafo único. O nubente que der causa à suspensão do ato não pode retratar-
se no mesmo dia. 

Art. 151. Um ou ambos os nubentes podem ser representados mediante 
procuração outorgada por instrumento público, com poderes especiais e com o 
prazo de noventa dias. 
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§ 1º A revogação da procuração somente pode ocorrer por escritura pública e 
antes da celebração do casamento. 

§ 2º Celebrado o casamento, sem que a revogação chegue ao conhecimento do 
mandatário, o ato é inexistente, devendo ser cancelado. 

Art. 152. O casamento de brasileiro, celebrado no estrangeiro, perante a 
autoridade consular, deve ser registrado em cento e oitenta dias, a contar do 
retorno de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil. 

Parágrafo único. O registro deve ser feito no cartório do domicílio dos cônjuges em 
que residiam ou onde passarão a residir. 

SEÇÃO IV 

DO REGISTRO DO CASAMENTO 

Art. 153. Celebrado o casamento, o oficial lavra o assento no livro de registro 
devendo constar: 

I - os nomes, nacionalidade, data e lugar do nascimento, profissão e residência 
dos cônjuges; 

II - os nomes, nacionalidade, data de nascimento dos pais, consignando o 
falecimento de algum deles; 

III - a data e cartório que expediu o certificado de habilitação; 

IV - os nomes, nacionalidade e domicílio das testemunhas; 

V - o regime de bens do casamento e a identificação da escritura do pacto 
antenupcial; 

VI - o nome que os cônjuges passam a usar. 

Art. 154. O assento do casamento é assinado pelo juiz de paz, os cônjuges e por 
duas testemunhas. 

SEÇÃO V 

DO REGISTRO DO CASAMENTO RELIGIOSO PARA EFEITOS CIVIS 

Art. 155. Os nubentes habilitados para o casamento podem casar perante 
autoridade ou ministro religioso. 
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Art. 156. O assento do casamento religioso, subscrito pela autoridade ou ministro 
que o celebrar, pelos nubentes e por duas testemunhas, deve conter os mesmos 
requisitos do registro civil. 

Art. 157. A autoridade ou ministro celebrante deve arquivar a certidão de 
habilitação que lhe foi apresentada, devendo, nela, anotar a data da celebração do 
casamento. 

Art. 158. No prazo de trinta dias, a contar da celebração, qualquer interessado 
pode apresentar o assento do casamento religioso ao cartório do registro civil que 
expediu o certificado de habilitação. 

§ 1º O oficial deve proceder o registro do casamento no prazo de vinte e quatro 
horas. 

§ 2º Se o documento referente à celebração do casamento religioso omitir algum 
requisito, a falta deve ser suprida por declaração de ambos os cônjuges tomada 
por termo pelo oficial. 

Art. 159. Do assento deve conter a data da celebração, o lugar, o culto religioso. 

Art. 160. O casamento religioso, celebrado sem a prévia habilitação perante o 
oficial de registro civil, pode ser registrado no prazo de noventa dias, mediante 
requerimento dos cônjuges, com a prova do ato religioso e os demais documentos 
exigidos para a habilitação do casamento. 

Parágrafo único. Processada a habilitação, o oficial procede ao registro do 
casamento religioso, devendo atender aos mesmos requisitos legais. 

Art. 161. O casamento produz efeito a contar da celebração religiosa. 

SEÇÃO VI 

DO CASAMENTO EM IMINENTE RISCO DE MORTE 

Art. 162. Quando algum dos nubentes estiver em iminente risco de morte, não 
obtendo a presença do juiz de paz, pode o casamento ser celebrado na presença 
de quatro testemunhas, que não tenham com os nubentes relação de parentesco. 

Art. 163. Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante o 
cartório do registro civil mais próximo, dentro de dez dias, devendo ser tomada a 
termo a declaração de: 

I - que foram convocadas por parte do enfermo; 
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II - que este parecia em perigo de morte, mas apresentava plena capacidade para 
manifestar sua vontade; 

III - que, em sua presença, declararam os nubentes, livre e espontaneamente, 
receber-se em casamento. 

§ 1º Autuado o pedido e tomadas as declarações a termo, o oficial do registro civil 
deve proceder as diligências para verificar se os nubentes podiam ter-se 
habilitado, colhendo a manifestação do sobrevivente, em quinze dias. 

§ 2º Comprovada a inexistência de impedimentos, o oficial procede ao registro no 
livro do Registro dos Casamentos. 

§ 3º O casamento produz efeito a partir da data da celebração. 

§ 4º Serão dispensadas estas formalidades se o enfermo convalescer e ambos 
ratificarem o casamento na presença do juiz de paz e do oficial do registro. 

§ 5º Neste caso fica dispensada a habilitação para o casamento. 

CAPÍTULO III 

DO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL E DA UNIÃO HOMOAFETIVA 

Art. 164. É facultado aos conviventes e aos parceiros, de comum acordo, requerer 
em juízo o reconhecimento de sua união estável ou da união homoafetiva. 

Art. 165. Dissolvida a união, qualquer dos conviventes ou parceiros pode ajuizar a 
ação de reconhecimento de sua existência. 

Parágrafo único. Na petição inicial deve a parte autora: 

I - identificar o período da convivência; 

II - indicar o regime da guarda dos filhos; 

III - comprovar a necessidade de alimentos ou declarar que deles não necessita; 

IV - indicar o valor dos alimentos necessários à mantença dos filhos; 

V - descrever os bens do casal e apresentar proposta de divisão. 

Art. 166. A ação deve ser instruída com o contrato de convivência, se existir, e a 
certidão de nascimento dos filhos. 
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Parágrafo único. A descrição dos bens do casal e a proposta de partilha é 
facultativa. 

Art. 167. Ao receber a petição inicial, o juiz deve apreciar o pedido liminar de 
alimentos provisórios e designar audiência conciliatória. 

Parágrafo único. A sentença deve fixar os termos inicial e final da união. 

CAPÍTULO IV 

DA DISSOLUÇÃO DA ENTIDADE FAMILIAR 

SEÇÃO I 

DA AÇÃO DE DIVÓRCIO 

Art. 168. A ação de divórcio pode ser intentada por qualquer um dos cônjuges ou 
por ambos. 

§ 1º O cônjuge acometido de doença mental ou transtorno psíquico é 
representado por curador, ascendente ou irmão. 

§ 2º A inicial deve ser acompanhada da certidão de casamento e certidão de 
nascimento dos filhos. 

Art. 169. Não tendo havido prévia separação, deve a inicial: 

I - indicar a data da separação de fato; 

II - identificar o regime de convivência com os filhos menores; 

III - declinar a dispensa dos alimentos ou a necessidade de um dos cônjuges de 
percebê-los;  

IV - indicar o valor dos alimentos necessários à mantença dos filhos. 

Art. 170. Ao receber a inicial o juiz deve apreciar o pedido liminar de alimentos 
provisórios. 

Art. 171. Havendo filhos menores ou incapazes deve ser designada audiência 
conciliatória. 

Art. 172. No divórcio consensual, não existindo filhos menores ou incapazes ou 
estando judicialmente decididas as questões a eles relativas, é dispensável a 
realização de audiência. 
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SEÇÃO II 

DA SEPARAÇÃO 

Art. 173. Qualquer dos cônjuges pode propor a ação de separação. 

Art. 174. Qualquer dos cônjuges, conviventes ou parceiros pode propor a ação de 
separação de corpos. 

§ 1º A parte autora pode pleitear, justificadamente, sua permanência no lar ou 
requerer o afastamento da parte-ré. 

§ 2º Havendo alegação da prática de violência doméstica aplica-se a legislação 
especial. 

Art. 175. Na inicial da ação de separação deve a parte-autora: 

I - indicar o regime de convivência com os filhos menores; 

II - declarar que dispensa alimentos ou comprovar a necessidade de percebê-los; 

III - indicar o valor dos alimentos necessários à mantença dos filhos. 

Parágrafo único. A ação deve ser instruída com a certidão de casamento ou 
contrato de convivência, se existir, e a certidão de nascimento dos filhos. 

Art. 176. Ao receber a petição inicial o juiz deve apreciar o pedido de separação 
de corpos e decidir sobre os alimentos. 

Parágrafo único. Não evidenciada a possibilidade de risco à vida ou à saúde das 
partes e dos filhos, o juiz pode designar audiência de justificação ou de conciliação 
para decidir sobre a separação de corpos. 

Art. 177. Comparecendo a parte-ré e concordando com a separação de corpos, 
pode a ação prosseguir quanto aos pontos em que inexista consenso. 

CAPÍTULO V 

DOS ALIMENTOS 

SEÇÃO I 

DA AÇÃO DE ALIMENTOS 

Art. 178. Na ação de alimentos, o autor deve: 
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I - comprovar a obrigação alimentar ou trazer os indícios da responsabilidade do 
alimentante em prover-lhe o sustento; 

II - declinar as necessidades do alimentando; 

III - indicar as possibilidades do alimentante. 

Art. 179. Ao despachar a inicial, o juiz deve fixar alimentos provisórios e 
encaminhar as partes à conciliação ou designar audiência de instrução e 
julgamento. 

§ 1º Os alimentos provisórios são devidos e devem ser pagos desde a data da 
fixação. 

§ 2º Quando da citação deve o réu ser cientificado da incidência da multa de 10% 
sempre que incorrer em mora de quinze dias. 

Art. 180. Se o devedor for funcionário público, civil ou militar, empregado da 
iniciativa privada, perceber rendimentos provenientes de vínculo empregatício, ou 
for aposentado, o juiz deve fixar os alimentos em percentual dos seus ganhos. 

Parágrafo único. O desconto dos alimentos será feito dos rendimentos do 
alimentante, independentemente de requerimento do credor, salvo acordo. 

Art. 181. Na audiência de instrução e julgamento o juiz colhe o depoimento das 
partes. 

§ 1º Apresentada a contestação, oral ou escrita, havendo prova testemunhal o juiz 
ouve a testemunha, independentemente do rol. 

§ 2º Ouvidas as partes e o Ministério Público, o juiz profere a sentença na 
audiência ou no prazo máximo de dez dias. 

Art. 182. Da sentença que fixa, revisa ou exonera alimentos cabe recurso somente 
com efeito devolutivo. 

Parágrafo único. Justificadamente, o juiz, ou o relator, pode agregar efeito 
suspensivo ao recurso. 

Art. 183. Fixados alimentos definitivos em valor superior aos provisórios cabe o 
pagamento da diferença desde a data da fixação. Caso os alimentos fixados em 
definitivo sejam em valor inferior aos provisórios, não há compensação, não 
dispondo a decisão de efeito retroativo. 

Art. 184. Na ação de oferta de alimentos o juiz não está adstrito ao valor oferecido 
pelo autor. 
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Art. 185. Cabe ação revisional quando os alimentos foram fixados sem atender ao 
critério da proporcionalidade ou quando houver alteração nas condições das 
partes. 

Art. 186. A ação de alimentos pode ser cumulada com qualquer demanda que 
envolva questões de ordem familiar entre as partes.

Art. 187. Havendo mais de um obrigado, é possível mover a ação contra todos, 
ainda que o 

dever alimentar de alguns dos réus seja de natureza subsidiária ou complementar. 

Parágrafo único. A obrigação de cada um dos alimentantes deve ser 
individualizada. 

Art. 188. O empregador, o órgão público ou privado responsável pelo pagamento 
do salário, benefício ou provento, no prazo de até quinze dias, tem o dever de: 

I - proceder ao desconto dos alimentos; 

II - encaminhar a juízo cópia dos seis últimos contracheques ou recibos de 
pagamento do salário; 

III - informar imediatamente quando ocorrer a rescisão do contrato de trabalho ou 
a cessação do vínculo laboral. 

Art. 189. Rescindido o contrato de trabalho do alimentante, serão colocadas à 
disposição do juízo trinta por cento de quaisquer verbas, rescisórias ou não, 
percebidas por ato voluntário do ex-empregador ou por decisão judicial. 

§ 1º Desse crédito, mensalmente será liberado, em favor dos alimentandos, o 
valor do pensionamento, até que os alimentos passem a ser pagos por outra fonte 
pagadora. 

§ 2º Eventual saldo será colocado à disposição do alimentante. 

Art. 190. Fixada em percentual sobre os rendimentos do alimentante, a verba 
alimentar, salvo ajuste diverso, incide sobre: 

§ 1º A totalidade dos rendimentos percebidos a qualquer título, excluídos apenas 
os descontos obrigatórios, reembolso de despesas e diárias; 

§ 2º O 13º salário, adicional de férias, gratificações, abonos, horas extras e 
vantagens recebidas a qualquer título. 
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Art. 191. A cessação do vínculo laboral não torna ilíquida a obrigação. Os 
alimentos, neste caso, correspondem ao último valor descontado. 

Art. 192. Os alimentos podem ser descontados de aluguéis e de outras rendas ou 
rendimentos do alimentante, a serem pagos diretamente ao credor. 

SEÇÃO II 

DA COBRANÇA DOS ALIMENTOS 

Art. 193. Fixados os alimentos judicialmente a cobrança será levada a efeito como 
cumprimento de medida judicial. 

Art. 194. Podem ser cobrados pelo mesmo procedimento os alimentos fixados em 
escritura pública de separação e divórcio ou em acordo firmado pelas partes e 
referendado pelo Ministério Público, Defensoria Pública ou procurador dos 
transatores. 

Art. 195. A cobrança dos alimentos provisórios bem como dos alimentos fixados 
em sentença sujeita a recurso se processa em procedimento apartado. 

Art. 196. Os alimentos definitivos, fixados em qualquer demanda, podem ser 
cobrados nos mesmos autos. 

Art. 197. Cabe ao juiz tomar as providências cabíveis para localizar o devedor e 
seus bens, independentemente de requerimento do credor. 

Art. 198. A multa incide sobre todas as parcelas vencidas há mais de quinze dias, 
inclusive as que se venceram após a intimação do devedor. 

Art. 199. Recaindo a penhora em dinheiro, o oferecimento de impugnação não 
obsta a que o credor levante mensalmente o valor da prestação. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos, o débito executado 
pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do devedor, de forma parcelada, 
contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinqüenta por cento de 
seus ganhos líquidos. 

Art. 200. Para a cobrança de até seis parcelas de alimentos, fixadas judicial ou 
extrajudicialmente, o devedor é citado para proceder ao pagamento do valor 
indicado pelo credor, no prazo de três dias, provar que o fez ou justificar a 
impossibilidade de efetuá-lo. 

Parágrafo único. Somente a comprovação de fato imprevisível que gere a 
impossibilidade absoluta de pagar serve de justificativa para o inadimplemento. 
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Art. 201. O magistrado pode, a qualquer tempo, designar audiência conciliatória, 
para o fim de ajustar modalidades de pagamentos. 

§ 1º Inadimplido o acordo, resta vencida a totalidade do débito, sem prejuízo do 
cumprimento da pena de prisão. 

§ 2º Se o devedor não pagar, ou o magistrado não aceitar a justificação 
apresentada, decretará a prisão pelo prazo de um a três meses. 

Art. 202. A prisão é cumprida em regime semiaberto.

Em caso de novo aprisionamento, o regime é o fechado. 

Art. 203. O devedor se exime da prisão comprovando o pagamento das parcelas 
executadas, das prestações vencidas até a data do adimplemento, dos juros e da 
correção monetária. 

Art. 204. Cumprida a prisão, e não levado a efeito o pagamento, a cobrança 
prossegue nos mesmos autos, pelo rito da execução por quantia certa. 

Parágrafo único. Sobre a totalidade do débito e sobre as parcelas vencidas até a 
data do pagamento incide multa, a contar da data da citação. 

Art. 205. As custas processuais e os honorários advocatícios podem ser cobrados 
nos mesmos autos. 

Art. 206. Citado o réu, deixando de proceder ao pagamento, o juiz determina a 
inscrição do nome do devedor no Cadastro de Proteção ao Credor de Alimentos e 
demais instituições públicas ou privadas de proteção ao crédito. 

§ 1º O juiz deve comunicar o valor e o número das prestações vencidas e não 
pagas. 

§ 2º A determinação não depende de requerimento do credor. 

§ 3º Quitado o débito, a anotação é cancelada mediante ordem judicial. 

Art. 207. Em qualquer hipótese, verificada a postura procrastinatória do devedor, o 
magistrado deve dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do delito 
de abandono material.  

CAPÍTULO VI 

DA AVERIGUAÇÃO DA FILIAÇÃO 
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Art. 208. Comparecendo o pai ou a mãe para proceder ao registro de nascimento 
do filho menor de idade somente em seu nome, o Oficial do Registro Civil deve 
comunicar ao Ministério Público, com as informações que lhe foram fornecidas 
para a localização do outro genitor. 

Art. 209. O Ministério Público deve notificar o indicado como sendo genitor, para 
que, no prazo de dez dias se manifeste sobre a paternidade ou maternidade que 
lhe é atribuída. 

§ 1º Confirmada a paternidade ou a maternidade, lavrado o termo, o oficial deve 
proceder o 

registro. 

§ 2º Negada a paternidade ou a maternidade, ou deixando de manifestar-se, cabe 
ao Ministério Público propor a ação investigatória.

Art. 210. A iniciativa conferida ao Ministério Público não impede a quem tenha 
legítimo interesse de intentar a ação de investigação. 

CAPÍTULO VII 

DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 

Art. 211. Proposta ação investigatória por menor de idade ou incapaz, havendo 
forte prova indiciária da paternidade, biológica ou socioafetiva, o juiz deve fixar 
alimentos provisórios, salvo se o autor declarar que deles não necessita. 

Art. 212. Havendo registro civil é necessária a citação daqueles indicados no 
respectivo assento. 

Art. 213. Postulando o autor sob o benefício da assistência judiciária, é de 
responsabilidade do réu os encargos necessários para a produção das provas, se 
ele não gozar do mesmo benefício. 

Art. 214. Deixando o réu de submeter-se à perícia ou de injustificadamente 
proceder ao pagamento do exame, opera em favor do autor a presunção de 
veracidade dos fatos alegados na inicial. 

Parágrafo único. A declaração da filiação deve ser apreciada em conjunto com 
outras provas. 

Art. 215. A ausência de contestação enseja a aplicação dos efeitos da revelia. 

Art. 216. A procedência do pedido desconstitui a filiação estabelecida 
anteriormente no registro. 
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Parágrafo único. A alteração do nome deve atender ao melhor interesse do 
investigante. 

Art. 217. Transitada em julgado a sentença deve ser expedido mandado de 
averbação ao registro civil. 

Art. 218. A sentença de procedência dispõe de efeito declaratório desde a data do 
nascimento do investigado. 

Art. 219. A improcedência do pedido de filiação não impede a propositura de nova 
ação diante do surgimento de outros meios probatórios. 

CAPÍTULO VIII 

DA AÇÃO DE INTERDIÇÃO 

Art. 220. A interdição pode ser promovida: 

I - pelo cônjuge, companheiro ou parceiro; 

II - pelos parentes consangüíneos ou afins; 

III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando; 

IV - pelo Ministério Público. 

Art. 221. O Ministério Público só promoverá interdição: 

I - em caso de doença mental grave; 

II - se não existir ou não promover a interdição alguma das pessoas designadas 
nos incisos I, II e III do artigo antecedente; 

III - se, existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas no inciso 
antecedente. 

Art. 222. Cabe ao autor especificar os fatos que revelam a incapacidade do 
interditando para reger a sua pessoa e administrar os seus bens. 

Parágrafo único. Justificada a urgência o juiz pode nomear curador provisório ao 
interditando para a prática de determinados atos. 

Art. 223. O interditando é intimado para comparecer à audiência de interrogatório. 

§ 1º O juiz deve ouvir o interditando pessoalmente acerca de sua vida, negócios, 
bens, consignando sua impressão pessoal sobre as condições do interrogando. 
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§ 2º O juiz, quando necessário, pode comparecer no local onde se encontra o 
interditando para ouvi-lo. 

Art. 224. No prazo de cinco dias contados da audiência, o interditando pode 
contestar o pedido, através de advogado. 

Art. 225. Cabe ao juiz nomear perito para proceder ao exame do interditando. 

Parágrafo único. O juiz pode dispensar a perícia quando notória a incapacidade. 

Art. 226. Apresentado o laudo pericial, após manifestação das partes, se 
necessário, o juiz designa audiência de instrução e julgamento. 

Art. 227. A escolha do curador é feita pelo juiz e deve recair na pessoa que melhor 
atenda aos interesses do curatelado. 

Art. 228. Não pode ser nomeado curador: 

I - quem não tem a livre administração de seus bens; 

II - quem tem obrigações para com o curatelado, ou direitos contra ele; 

Art. 229. Decretada a interdição, o juiz fixa os limites da curatela segundo o estado 
ou o desenvolvimento mental do interdito. 

Art. 230. Transitada em julgado, a sentença é inscrita no Registro de Pessoas 
Naturais. 

Art. 231. O curador é intimado a prestar compromisso no prazo de cinco dias. 

Art. 232. Prestado o compromisso, o curador assume a administração dos bens do 
interdito. 

Art. 233. Havendo meio de recuperar o interdito, o curador deve buscar tratamento 
apropriado. 

Art. 234. O interdito pode ser recolhido em estabelecimento adequado, quando 
não se adapte ao convívio doméstico. 

Art. 235. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens dos filhos 
menores do curatelado, que se encontram sob a guarda e responsabilidade do 
curatelado ao tempo da interdição. 

Art. 236. O curador deve prestar contas de sua gestão de dois em dois anos, 
ficando dispensado se a renda for menor que três salários mínimos mensais. 
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Art. 237. O Ministério Público, ou quem tenha legítimo interesse, pode requerer a 
destituição do curador. 

Art. 238. O curador pode contestar o pedido de destituição no prazo de cinco dias. 

Art. 239. Ao deixar o encargo é indispensável a prestação de contas. 

Art. 240. Em caso de extrema gravidade, o juiz pode suspender do exercício da 
curatela, nomeando interinamente substituto. 

Art. 241. Extingue-se a interdição, cessando a causa que a determinou. 

Parágrafo único. A extinção da curatela pode ser requerida pelo curador, pelo 
interditado ou pelo Ministério Público. 

Art. 242. O juiz deve nomear perito para avaliar as condições do interditado. Após 
a apresentação do laudo, quando necessário, designa audiência de instrução e 
julgamento. 

Art. 243. Extinta a interdição, a sentença é averbada no Registro de Pessoas 
Naturais. 

CAPÍTULO IX 

DOS PROCEDIMENTOS DOS ATOS EXTRAJUDICIAIS 

Art. 244. Os atos extrajudiciais devem ser subscritos pelas partes e pelos 
advogados. 

Parágrafo único. O advogado comum ou de cada uma das partes deve estar 
presente no ato da assinatura da respectiva escritura. 

SEÇÃO I 

DO DIVÓRCIO 

Art. 245. Os cônjuges podem promover o divórcio por escritura pública. 

Parágrafo único. Os cônjuges devem apresentar as certidões de casamento e de 
nascimento dos filhos, se houver. 

Art. 246. Devem os cônjuges declarar: 

I - a data da separação de fato; 
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II - o valor dos alimentos destinado a um dos cônjuges ou a dispensa de ambos do 
encargo alimentar; 

III - a permanência ou não do uso do nome; 

IV - facultativamente, os bens do casal e sua partilha. 

Parágrafo único. Não é necessária a partilha dos bens para o divórcio. 

Art. 247. Havendo filhos menores ou incapazes é necessário comprovar que se 
encontram solvidas judicialmente todas as questões a eles relativas. 

Art. 248. Lavrada a escritura, deve o tabelião enviar certidão ao Cartório do 
Registro Civil em que ocorreu o casamento, para averbação. 

§ 1º A certidão do divórcio deve ser averbada no registro de imóvel onde se 
situam os bens e nos registros relativos a outros bens. 

§ 2º O envio da certidão aos respectivos registros pode ser levado a efeito por 
meio eletrônico. 

Art. 249. A eficácia do divórcio se sujeita à averbação no registro do casamento. 

SEÇÃO II 

DA SEPARAÇÃO 

Art. 250. É facultada aos cônjuges a separação consensual extrajudicial. 

Art. 251. A separação consensual extrajudicial de corpos cabe aos cônjuges, aos 
conviventes e aos parceiros. 

Art. 252. A separação consensual pode ser levada a efeito por escritura pública, 
na hipótese de: 

I - não existir filhos menores ou incapazes do casal; 

II - estarem solvidas judicialmente todas as questões referentes aos filhos 
menores ou incapazes. 

Art. 253. Na escritura deve ficar consignado o que ficou acordado sobre pensão 
alimentícia, e, se for o caso, sobre os bens comuns. 

SEÇÃO III 
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DO RECONHECIMENTO E DA DISSOLUÇÃODA UNIÃO ESTÁVEL E 
HOMOAFETIVA 

Art. 254. Os conviventes e os parceiros podem, a qualquer tempo, buscar o 
reconhecimento da união por escritura pública, indicando: 

I - a data do início da união; 

II - o regime de bens. 

Art. 255. Encontrando-se os conviventes ou os parceiros separados, a dissolução 
da união pode ser realizada mediante escritura pública, devendo ser indicado: 

I - o período da convivência; 

II - o valor dos alimentos ou a dispensa do encargo; 

III - facultativamente, a descrição dos bens e a sua divisão. 

Art. 256. Havendo filhos menores ou incapazes, as questões a eles relativas 
devem ser solvidas judicialmente. 

Art. 257. Lavrada a escritura, cabe ao tabelião encaminhar certidão ao Cartório do 
Registro Civil da residência dos conviventes ou parceiros, a ser averbada em livro 
próprio. 

Parágrafo único. A união é averbada no registro de nascimento dos conviventes e 
dos parceiros. 

Art. 258. Havendo bens deve proceder-se ao registro na circunscrição dos imóveis 
e nos demais registros relativos a outros bens. 

SEÇÃO IV 

DA CONVERSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO 

Art. 259. Os conviventes podem, de comum acordo e a qualquer tempo, converter 
a união estável em casamento. 

Art. 260. O pedido é formulado ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais 
onde residem, devendo os conviventes: 

I - comprovar que não estão impedidos de casar; 

II - indicar o termo inicial da união; 
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III - arrolar os bens comuns; 

IV - declinar o regime de bens; 

V - apresentar as provas da existência da união estável. 

Art. 261. Lavrada a escritura, deve o tabelião enviar certidão ao Registro Civil em 
que ocorreu o casamento, para averbação. 

§ 1º A certidão do divórcio deve ser averbada no registro de imóvel onde se 
situam os bens e nos registros relativos a outros bens. 

§ 2º O envio da certidão aos respectivos registros pode ser levado a efeito por 
meio eletrônico. 

Art. 262. A conversão somente tem efeito perante terceiros após ser registrada 
perante o registro civil. 

SEÇÃO V 

DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS 

Art. 263. A alteração consensual do regime dos bens pode ser formalizada por 
escritura pública, sem prejuízo do direito de terceiros. 

Art. 264. A alteração deve ser averbada na certidão de casamento e no registro de 
imóveis dos bens do casal. 

Art. 265. Caso os cônjuges, ou apenas um deles, seja empresário, a alteração 
deve ser averbada na Junta Comercial e no registro público de empresas 
mercantis. 

Art. 266. A alteração só produz efeito perante terceiros após a averbação no 
registro imobiliário e demais registros relativos a outros bens. 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 267. É ineficaz qualquer ato, fato ou negócio jurídico que contrariar os 
princípios estabelecidos na Constituição Federal, em tratados ou convenções 
internacionais das quais seja o Brasil signatário e neste Estatuto. 

Art. 268. Todos os tratados e convenções internacionais que assegurem direitos e 
garantias fundamentais de proteção aos integrantes da entidade familiar têm 
primazia na aplicação do presente Estatuto. 
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Art. 269. Todas as remissões feitas ao Código Civil que expressa ou tacitamente 
foram revogadas por este Estatuto, consideram-se feitas às disposições deste 
Estatuto. 

Art. 270. A existência e a validade dos atos, fatos e negócios jurídicos, 
constituídos antes da entrada em vigor deste Estatuto, obedecem ao disposto na 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e nas leis anteriores, mas os seus efeitos, 
produzidos após a vigência deste Estatuto, aos preceitos dele se subordinam.  

Art. 271. Salvo disposição em contrário desteEstatuto, mantém-se a aplicação das 
leis especiais anteriores naquilo que não conflitarem com regras ou princípios nele 
estabelecidos ou dele inferidos. 

Art. 272. Até que por outra forma se disciplinem, continuam em vigor as 
disposições de natureza processual, administrativa ou penal, constantes de leis 
cujos preceitos ou princípios se coadunem com este Estatuto. 

Art. 273. Este Estatuto entra em vigor um ano da data de sua publicação. 

Art. 274. Fica revogado da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
o Livro IV - Do Direito de Família (arts. 1.511 a 1.783), os arts. 732 a 745; 852 a 
854; 877 e 878; 888, II e III; os arts. 1.120 a 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), o Decreto-Lei nº 3.200/1941 
(casamento de parentes em 3º grau), a Lei nº 5.478/1968 (Lei de Alimentos), os 
arts. 70 a 76 da Lei nº 6.015/1973 (Lei dos Registros Públicos), a Lei nº 
6.515/1977 (Lei do Divórcio) e a Lei nº 8.560/1992 (investigação oficiosa da 
paternidade).  
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ANEXO II

Resolução CFM nº 1.358/92 

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições que lhe confere 
a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto 44.045, 
de 19 de julho de 1958, e CONSIDERANDO a importância da infertilidade humana 
como um problema de saúde, com implicações médicas e psicológicas, e a 
legitimidade do anseio de superá-la; CONSIDERANDO que o avanço do 
conhecimento científico já permite solucionar vários dos casos de infertilidade 
humana; CONSIDERANDO que as técnicas de Reprodução Assistida têm 
possibilitado a procriação em diversas circunstâncias em que isto não era possível 
pelos procedimentos tradicionais; CONSIDERANDO a necessidade de harmonizar 
o uso destas técnicas com os princípios da ética médica; CONSIDERANDO, 
finalmente, o que ficou decidido na Sessão Plenária do Conselho Federal de 
Medicina realizada em 11 de novembro de 1992; RESOLVE:

Art. 1º - Adotar as NORMAS ÉTICAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE 
REPRODUÇÃO ASSISTIDA, anexas à presente Resolução, como dispositivo 
deontológico a ser seguido pelos médicos. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.  

São Paulo-SP, 11 de novembro de 1992.  

IVANDE ARAÚJO MOURA FÉ Presidente

HERCULES SIDNEI PIRES LIBERAL Secretário-Geral

Publicada no D.O.U dia 19.11.92-Seção I Página 16053.  

NORMAS ÉTICAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO 
ASSISTIDA

I-PRINCÍPIOS GERAIS 

1 - As técnicas de Reprodução Assistida (RA) têm o papel de auxiliar na resolução 
dos problemas de infertilidade humana, facilitando o processo de procriação 
quando outras terapêuticas tenham sido ineficazes ou ineficientes para a solução 
da situação atual de infertilidade.  

2 - As técnicas de RA podem ser utilizadas desde que exista probabilidade efetiva 
de sucesso e não se incorra em risco grave de saúde para a paciente ou o 
possível descendente.  
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3 - O consentimento informado será obrigatório e extensivo aos pacientes inférteis 
e doadores. Os aspectos médicos envolvendo todas as circunstâncias da 
aplicação de uma técnica de RA serão detalhadamente expostos, assim como os 
resultados já obtidos naquela unidade de tratamento com a técnica proposta. As 
informações devem também atingir dados de caráter biológico, jurídico, ético e 
econômico. O documento de consentimento informado será em formulário 
especial, e estará completo com a concordância, por escrito, da paciente ou do 
casal infértil.  

4 - As técnicas de RA não devem ser aplicadas com a intenção de selecionar o 
sexo ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto quando se 
trate de evitar doenças ligadas ao sexo do filho que venha a nascer.  

5 - É proibido a fecundação de ovócitos humanos, com qualquer outra finalidade 
que não seja a procriação humana.  

6 - O número ideal de ovócitos e pré-embriões a serem transferidos para a 
receptora não deve ser superior a quatro, com o intuito de não aumentar os riscos 
já existentes de multiparidade.  

7 - Em caso de gravidez múltipla, decorrente do uso de técnicas de RA, é proibida 
a utilização de procedimentos que visem a redução embrionária.  

II - USUÁRIOS DAS TÉCNICAS DE RA

1 - Toda mulher, capaz nos termos da lei, que tenha solicitado e cuja indicação 
não se afaste dos limites desta Resolução, pode ser receptora das técnicas de 
RA, desde que tenha concordado de maneira livre e consciente em documento de
consentimento informado.  

2 - Estando casada ou em união estável, será necessária a aprovação do cônjuge 
ou do companheiro, após processo semelhante de consentimento informado.  

III - REFERENTE ÀS CLÍNICAS, CENTROS OU SERVIÇOS QUE APLICAM 
TÉCNICAS DE RA

As clínicas, centros ou serviços que aplicam técnicas de RA são responsáveis 
pelo controle de doenças infecto-contagiosas, coleta, manuseio, conservação, 
distribuição e transferência de material biológico humano para a usuária de 
técnicas de RA, devendo apresentar como requisitos mínimos:

1 - um responsável por todos os procedimentos médicos e laboratoriais 
executados, que será, obrigatoriamente, um médico.  
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2 - um registro permanente (obtido através de informações observadas ou 
relatadas por fonte competente) das gestações, nascimentos e mal-formações de 
fetos ou recém-nascidos, provenientes das diferentes técnicas de RA aplicadas na 
unidade em apreço, bem como dos procedimentos laboratoriais na manipulação 
de gametas e pré-embriões.  

3 - um registro permanente das provas diagnósticas a que é submetido o material 
biológico humano que será transferido aos usuários das técnicas de RA, com a 
finalidade precípua de evitar a transmissão de doenças.  

IV - DOAÇÃO DE GAMETAS OU PRÉ-EMBRIÕES

1 - A doação nunca terá caráter lucrativa ou comercial.  

2 - Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa.  

3 - Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos doadores de 
gametas e pré-embriões, assim como dos receptores. Em situações especiais, as 
informações sobre doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas  
exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do doador.  

4 - As clínicas, centros ou serviços que empregam a doação devem manter, de 
forma permanente, um registro de dados clínicos de caráter geral, características 
fenotípicas e uma amostra de material celular dos doadores.  

5 - Na região de localização da unidade, o registro das gestações evitará que um 
doador tenha produzido mais que 2 (duas) gestações, de sexos diferentes, numa 
área de um milhão de habitantes.  

6 - A escolha dos doadores é de responsabilidade da unidade. Dentro do possível 
deverá garantir que o doador tenha a maior semelhança fenotípica e imunológica 
e a máxima possibilidade de compatibilidade com a receptora.  

7 - Não será permitido ao médico responsável pelas clínicas, unidades ou 
serviços, nem aos integrantes da equipe multidisciplinar que nelas prestam 
serviços, participarem como doadores nos programas de RA.

V - CRIOPRESERVAÇÃO DE GAMETAS OU PRÉ-EMBRIÕES

1 - As clínicas, centros ou serviços podem criopreservar espermatozóides, óvulos 
e pré-embriões.  

2 - O número total de pré-embriões produzidos em laboratório será comunicado 
aos pacientes, para que se decida quantos pré-embriões serão transferidos a 
fresco, devendo o excedente ser criopreservado, não podendo ser descartado ou 
destruído.  
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3 - No momento da criopreservação, os cônjuges ou companheiros devem 
expressar sua vontade, por escrito, quanto ao destino que será dado aos pré-
embriões criopreservados, em caso de divórcio, doenças graves ou de falecimento 
de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los.  

VI - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE PRÉ-EMBRIÕES

As técnicas de RA também podem ser utilizadas na preservação e tratamento de 
doenças genéticas ou hereditárias, quando perfeitamente indicadas e com 
suficientes garantias de diagnóstico e terapêutica.  

1 - Toda intervenção sobre pré-embriões "in vitro", com fins diagnósticos, não 
poderá ter outra finalidade que a avaliação de sua viabilidade ou detecção de 
doenças hereditárias, sendo obrigatório o consentimento informado do casal.  

2 - Toda intervenção com fins terapêuticos, sobre pré-embriões "in vitro", não terá 
outra finalidade que tratar uma doença ou impedir sua transmissão, com garantias 
reais de sucesso, sendo obrigatório o consentimento informado do casal.  

3 - O tempo máximo de desenvolvimento de pré-embriões "in vitro" será de 14 
dias.  

VII - SOBRE A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO (DOAÇÃO TEMPORÁRIA DO 
ÚTERO)

As Clínicas, Centros ou Serviços de Reprodução Humana podem usar técnicas de 
RA para criarem a situação identificada como gestação de substituição, desde que 
exista um problema médico que impeça ou contra-indique a gestação na doadora
genética.  

1 - As doadoras temporárias do útero devem pertencer à família da doadora 
genética, num parentesco até o segundo grau, sendo os demais casos sujeitos à 
autorização do Conselho Regional de Medicina.  

2 - A doação temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial.


