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RESUMO 

 
No mundo masculino do patriarcalismo as mulheres pareciam silenciosas, os filhos 
medrosos e obedientes e os valores da sociedade eram voltados para uma família 
patrimonial, com uma necessidade de aparentemente cumprir regras religiosas, 
povoar o mundo e organizar-se em sociedades mais e mais complexas. O pós-
modernismo trouxe consigo, de uma maneira geral, novas configurações de família; 
novas discussões acerca dos valores destas famílias e destas sociedades em 
constantes mutações. Princípios e conceitos que já existiam intrinsecamente no 
ambiente constitucional, com o texto da Carta Constitucional de 1988, passaram a 
ser valores fundamentais do ser humano, da família e da sociedade. Justifica-se 
este estudo pela necessidade de ser melhor compreendido o direito civil-
constitucional, não apenas em relação ao dever legal de ser paga pensão 
alimentícia, mas pela ordem constitucional que se infere de seus princípios da 
dignidade e da solidariedade. Nesta ordem constitucional, surge o afeto como um 
valor intrínseco de formação das famílias, a ser aqui discutido como base 
importante, mas falível, por ocasião do término de um casamento ou união estável; 
ou seja, pelo desfazimento de uma família em qualquer de suas formas. Objetiva 
demonstrar a busca por uma maior assunção das pessoas e do Estado em face de 
seus deveres, tendo em vista que a sociedade de hoje é caracterizada por famílias 
típicas da época pós-moderna e por outras famílias que ainda trilham suas vidas 
com base no conceito patriarcalista, isto é, com convicções bastante distintas sobre 
obrigações da família. Em um recorte específico, e tomando o ambiente familiarista, 
com foco na obrigação legal de pagar pensão alimentícia, duas discussões são 
levantadas neste trabalho. Em um primeiro momento reflete-se sobre a obrigação 
legal de pagar pensão alimentícia, que tem por escopo preservar a dignidade da 
pessoa, e passa amiúde pelo conflito da real possibilidade de quem paga e da 
efetiva necessidade de quem recebe, e, neste momento, torna-se discutível a real 
prevalência da solidariedade familiar e do afeto. Em um segundo olhar, a discussão 
acerca do pagamento de pensão alimentícia pelas pessoas previstas em lei 
perpassa pela eventual inexistência de tais parentes ou por sua comprovada 
impossibilidade financeira. Nestes casos, preservando-se princípios constitucionais 
da dignidade e da solidariedade familiar, questiona-se acerca de a quem caberia a 
obrigação de pagar pensão alimentícia. A inquietação traduzida nesta obra diz 
respeito ao fato de que, ao surgir uma obrigação alimentar, o afeto que antes uniu a 
família vem a ser desfeito, criando-se sérios conflitos particulares que mesmo diante 
da inexistência de fundamento legal, necessitam de uma solução. Nesta dissertação 
foi utilizado o estudo bibliográfico de livros, artigos científicos e autores 
especializados, bem como a própria experiência da autora nos cerca de vinte e cinco 
anos de advocacia nas varas de Família da Comarca de Fortaleza e de alguns 
Municípios do Estado do Ceará. 

 
 

Palavras-chave: Dignidade; Solidariedade; Afeto; Família; Pensão Alimentícia. 
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ABSTRACT 

 

In the masculine world of patriarchy, women seemed silent, their children fearful and 
obedient, and society's values were geared towards a heritage family, with a need to 
apparently comply with religious rules, populate the world and organize themselves 
into more and more complex societies. . Postmodernism brought, in general, new 
configurations of family, new discussions about the values of these families and 
these societies in constant mutations. Principles and concepts that already existed 
intrinsically in the constitutional environment, with the text of the 1988 Constitutional 
Charter, became fundamental values of the human being, the family and society. 
This study is justified by the need to better understand civil-constitutional law not only 
in relation to the legal duty to be paid alimony, but by the constitutional order that is 
inferred from its principles of dignity and solidarity. In this constitutional order, 
affection emerges as an intrinsic value of the formation of families, to be discussed 
here as an important basis, but fallible at the end of a marriage or stable union, that 
is, by the undoing of a family in any of its forms. It aims to demonstrate the search for 
a greater assumption of people and the State in the face of their duties, considering 
that today's society is characterized by typical families of the postmodern era and by 
other families that still live their lives based on the concept patriarchal, that is, with 
very different convictions about family obligations. In a specific cut and taking the 
familiar environment, focusing on the legal obligation to pay alimony, two discussions 
are raised in this work. At first, it reflects on the legal obligation to pay alimony, which 
aims to preserve the dignity of the person, and often goes through the conflict of the 
real possibility of who pays and the actual need of the recipient, and at this moment, 
it makes the existence of family solidarity and affection is debatable. In a second 
look, the discussion about the payment of alimony by the people provided for by law, 
goes through the eventual inexistence of such relatives or their proven financial 
impossibility. In these cases, while preserving constitutional principles of family 
dignity and solidarity, one wonders about who would be obliged to pay child support. 
The concern expressed in this work is related to the fact that, when a food obligation 
arises, the affection that previously united the family, comes to be undone, creating 
serious private conflicts. In this dissertation it was used the bibliographic study of 
books, scientific articles and specialized authors, as well as the author's own 
experience in the Family Courts of the District of Fortaleza and some Municipalities of 
the State of Ceará.  
 

 

Keywords - Dignity; Solidarity; Affection; Family; Aliments. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este estudo pretende analisar, como objetivo geral, um recorte específico 

do direito civil, quando ele se constitucionaliza e procura responder às mudanças 

ideológicas, históricas, políticas e sociais das famílias; adequando o ordenamento 

jurídico a este movimento ininterrupto de uma releitura da ordem e da humanização 

da pessoa. Em busca da melhor compreensão deste mister, verificar-se-á que o 

patriarcalismo deixará de ser colocado explicitamente no feixe das questões que 

norteiam a ordem jurídica, mas, ainda assim, o que se pretenderá identificar é que 

intrinsecamente os princípios e valores patriarcais e patrimoniais podem se imiscuir 

nas famílias e muitas vezes sobrepor-se à afetividade.  

Muito se tem comentado acerca das novas configurações estruturais da 

família, que vem sofrendo significativos processos de mutação, alicerçando-se em 

torno de valores como o da solidariedade e da afetividade, abandonando o modelo 

hermético e patriarcal, que representava a tônica das sociedades pré-modernas. 

Quando passou a ser ‗dever‘ do Estado prover a dignidade dos brasileiros, as regras 

soltaram-se do texto constitucional e infraconstitucional, e cada jurista deu-se a 

utilizar princípios, regras e valores, a seu alvedrio. 

Assiste-se hoje ao amadurecer de um Estado Social em que o cidadão, 

em família ou na sociedade, é o centro de interesse, exigindo-se em seu favor maior 

proteção e liberdade, e, neste processo, as regras civis encontraram espaço no texto 

constitucional em busca de mais efetividade em suas garantias e maior humanismo 

em seus resultados. É forçosa, portanto, a compreensão da eficácia direta dos 

direitos fundamentais na autonomia privada, que não admite se subsumir à ordem 

do Estado, devendo, portanto, as diretrizes insertas na Constituição estar presentes 

nas regras e nas decisões destinadas aos indivíduos, que passam a dispor para sua 

organização e regulamentação de limites público-privados. Através do texto 

constitucional o legislador reafirma o indivíduo partindo de contextos que 

demonstram uma remansosa diferença que ainda persiste no dia-a-dia das pessoas 

entre alguns comportamentos típicos do patriarcalismo e, assim, chegando ao 

universo cibernético. O que é ainda mais instigante na observação do individuo e da 
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família do século XXI, vista sob o olhar da liberdade individual e coletiva de 

associação parental, é a sobrevida de alguma sujeição a antigos valores culturais, 

que em muitos grupos familiares se percebe claramente, tornando-os contraditórios. 

É admissível que a família seja considerada o núcleo da sociedade 

brasileira, alicerçada por bases éticas, principiológicas e legais; tanto assim que, 

quando se busca adequar as normas às realidades familiares, é imperioso o 

reconhecimento de que uma família se torna política e socialmente mais forte 

quando existem valores que unem seus membros, quando os interesses são 

convergentes. No entanto, se foi a afetividade que antes uniu um grupo familiar, o 

desamor passional pode se transformar no abismo que desune. 

Princípios como a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a liberdade, 

a solidariedade, expressos na Constituição, são efetivamente normas que obrigam 

os membros da família, ainda que inexista afeto entre seus pares e aquele grupo 

familiar inicial se refaça em novos modelos. Isto porque, neste mergulho das 

discussões constitucionais sobre princípios e regras voltados ao instituto da pensão 

alimentícia, questiona-se se o afeto, tão importante para a formação de uma família, 

deveria ser considerado como princípio constitucional ou como valor. Sob este olhar, 

não seria factível considerar que a afetividade e a solidariedade seriam princípios 

que conviveriam em um mesmo universo jurídico. 

Neste contexto, procurar-se-ão respostas para que se possa 

compreender qual seria a exata medida entre a ordem escrita (regra), o princípio, o 

valor e sua exigibilidade entre pessoas que de alguma forma têm pertencimento a 

um grupo familiar desfeito.  

Para que sejam melhor respondidas as inquietudes aqui elencadas, será 

necessária uma análise sob a visão constitucional do direito civil e suas 

conseqüências práticas numa distinção mais clara entre princípios, valores e regras 

nesta região jurídica e moral tão explorada na atualidade. Através de uma leitura 

livre e crítica da nova cultura principiológica, pretender-se-á dimensionar a 

importância da afetividade e da solidariedade em um recorte específico do direito de 

família, qual seja, a obrigação de prestar alimentos entre seus membros, pois 

certamente há de existir clara distinção se a afetividade for considerada um valor e a 

solidariedade for reconhecida como princípio e regra.  Não se pode olvidar que a 

solidariedade, como regra teria um viés contratual, admitida tanto nas relações 
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públicas, quanto nas relações privadas, e a solidariedade enquanto princípio 

receberia um tratamento humanizado de respeito e consideração entre os membros 

de uma família.  

A afetividade poderia transitar por este e outros princípios, não como tal, 

mas como um valor que, se existente, tornaria todos os princípios mais fáceis de 

serem observados. A inserção da afetividade no universo principiológico do direito 

das famílias é um meio peremptório de humanizar certas regras patrimoniais que 

envolvam situações familiares, justificando até certo ponto a omissão do Estado no 

tocante a assunção do protagonismo das reais carências das pessoas, em 

observância aos princípios constitucionais do direito à vida e à dignidade. Quando, 

em regra, princípios são descumpridos, estes podem ter sua obrigatoriedade 

defrontada nas decisões judiciais (através de obrigação de dar, fazer ou não fazer 

alguma coisa), ou mesmo com um pagamento indenizatório, quando configurado o 

ilícito. O mesmo nem sempre ocorre com a falta de amor. A solidariedade familiar, 

pois, enquanto princípio subsiste mesmo quando o afeto não seja o elemento de 

conexão entre as pessoas.  

Sob todas as considerações aqui postas, foi cirúrgica a inserção do 

instituto da pensão alimentícia no universo dos princípios do direito constitucional, 

porquanto o fenômeno de caráter aparentemente obrigacional, qual seja, aquele de 

prestar alimentos entre os membros de uma família, e, portanto, civil/privado, 

quando analisado apenas como regra, vem a ser materializado no mundo dos fatos 

numa contumaz violação da afetividade.  

Assim, é acertada como parâmetro de discussão a necessidade de serem 

mais adequadamente compreendidos os fenômenos da afetividade e da 

solidariedade no universo constitucional familiar.  

E aqui se vai à busca de respostas que instigam a compreensão da 

completude humana, naquela pequena célula (a família), que se aninha entre o ter e 

o ser e se reinventa em conceitos e interpretações que melhor atendam a seu 

momento histórico. 

Existe um abismo palpável entre a norma expressa na Constituição 

Republicana de 1988 e a realidade dos inúmeros redutos da sociedade brasileira. O 

compromisso constitucional quase sempre não tem conseguido sair da retórica, seja 



12 
 

por questões de interesse político ou por má distribuição do dinheiro público, ou 

ainda pela difícil concorrência com a corrupção, que concentra valores em poucas 

contas e investimentos. É como se a dignidade da pessoa humana fosse 

estabelecida por níveis piramidais, considerando-se na base aquelas pessoas que 

são sobreviventes do sistema e no topo aquelas outras, cuja dignidade parece ser 

sempre colocada pelo Estado, em primeiro plano. Os sobreviventes não têm 

cadastro jurídico representativo para exigir escolaridade, saúde, segurança ou 

mesmo melhores e mais eficientes políticas públicas. É como se existisse um freio 

cultural entre as classes média/baixa do Brasil que os impede de falar, porque não 

têm educação para tanto, e educação é sem sombra de dúvida o passaporte para 

pensar e para cobrar dignidade. À falta, então, dos elementos políticos e sociais 

básicos para a defesa do cidadão em face do Estado, tem-se como regra posta e 

expressa as obrigações legais. Em análise específica da presunção da lei, mas em 

consonância com a Constituição Federal do Brasil de 1988, o Código Civil de 2002 

expressamente estabelece obrigações, como a obrigação de dar coisa certa e coisa 

incerta, a obrigação de fazer e não fazer, a alternativa, a solidária. Estas obrigações 

são de natureza contratual e, sob certas circunstâncias, podem representar meios 

de cumprir a obrigação de prestar alimentos. Mas, sob o ponto de vista do pacto 

familiar, a solidariedade principiológica abrange todas as obrigações contratuais e, 

em certos casos, a solidariedade familiar estará pressupondo a afetividade. 

Este trabalho será composto por três capítulos, e tem a saga de 

demonstrar que sem dignidade, sem solidariedade e sem afeto, nenhum brasileiro é 

signatário de respeito. São animais em busca de sua sobrevivência. 

No capitulo primeiro desta empreitada, a família, vista sob o olhar de 

princípios, regras e valores, exigiu um enfoque multidisciplinar e atemporal que 

explicasse e justificasse seu caminhar, adequando-a, até pela complexidade de seus 

atores, a um modelo privado, mas de interesse público, numa realidade de maior ou 

menor assunção intervencionista do Estado. As diversas configurações de família 

reconhecidas ganham modernas dimensões, novas explicações, recentes 

compreensões, legitimando as escolhas, explicando o desenvolvimento da 

humanidade, encontrando, no homem, um novo alinhamento com o mundo ao seu 

redor com um importante enfoque para suas dimensões de dignidade. 
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O item I do primeiro capítulo sugerirá que o leitor se detenha nas 

inúmeras possibilidades que tem o indivíduo de existir com dignidade, tomando a 

Constituição Federal Brasileira de 1988, seus princípios e regras, como o seu norte, 

como seu modelo de conduta, de sorte a inexistirem desconexões com a ordem 

constitucional cujo escopo maior deve ser o de proteger a dignidade da pessoa 

humana em busca de seu pleno desenvolvimento. 

No segundo item do primeiro capítulo, comentar-se-á sobre a nova cultura 

principiológica tratada, em alguns casos, de forma expressa pela CRFB/88 e, em 

outros casos, inaugurada pela Doutrina ou pelos Tribunais Nacionais, arriscando-se 

desmesuradamente a função primeira das casas Legislativas. No item dois do 

primeiro capítulo, buscar-se-á o aprofundamento nas questões referentes à 

constitucionalização do direito civil, colocando os princípios constitucionais e a 

família no centro da discussão, com um foco específico nas conseqüências da 

aplicabilidade ou não de certos valores, princípios ou regras em um dado momento 

de uma família; a saber, a obrigação de determinados membros receberem pensão 

alimentícia daqueles que (em tese) podem fazê-lo. É de reconhecida importância a 

compreensão dos conceitos que devam ser distintos da idéia de 

Constitucionalização do Direito Civil, pois situações podem ocorrer que representem 

uma mera interpretação de uma norma nos termos da Constituição, o que é 

diferente de constitucionalização. 

No capítulo dois deste trabalho serão trazidas à tona as 

responsabilidades constitucionais do Estado em face do cidadão, com críticas de 

como esta obrigação costuma ser negligenciada, levando as pessoas, por reiteradas 

vezes, a buscar sua sobrevivência digna entre os seus parentes ou parceiros 

afetivos, quando tal iniciativa seja possível, ainda que ao arrepio da lei civil.  

O item três caminhará na direção da probabilidade de, com base no princípio da 

dignidade da pessoa humana, serem evidenciadas situações em que a necessidade 

de uma pensão alimentícia deva ser paga não com base no parentesco, como quer 

a Lei, mas com base na solidariedade e na afetividade, quando restar judicialmente 

evidenciado que aqueles parentes previstos em lei como sujeitos passivos da 

obrigação, não puderem pagar. A situação torna-se mais delicada quando, nos 

litígios judiciais, os próprios pais, ou mesmo parentes próximos, recusam-se a suprir 

a necessidade, demonstrando um apego às suas reais possibilidades de sorte a 



14 
 

negar possuí-las. O que se questionará, portanto, neste capítulo é a possibilidade de 

um credor de prestação alimentícia requerer a pensão alimentícia do Estado, ou de 

pessoas por quem venha a nutrir afeto, apelando para a solidariedade constitucional 

(partilhar e compartilhar), legitimando outras pessoas que não estejam elencadas 

nos artigos 1694 a 1704 do Código Civil.  

A tarefa, no sentido de encontrar respostas para esta inquietação, é 

árdua, pois estar-se-á no ambiente limítrofe entre a existência ou inexistência de leis 

balizadoras e a aplicabilidade direta dos princípios quando a lei for omissa, beirando 

assim, a uma verdadeira insegurança jurídica.  

No entanto, não se pode esquecer que a sociedade brasileira vive uma 

época de liberdade, justiça e solidariedade (artigo 3º, I da Constituição Federal de 

1988), devendo ser erradicadas, a pobreza, a marginalização social e a redução das 

desigualdades (Título I da Constituição Federal de 1988). Neste sentido, o item I do 

terceiro capítulo procurará analisar a carência ética e financeira do cidadão, além 

das políticas públicas de responsabilidade do Estado com vistas a prover a pessoa 

com garantias mínimas de sua dignidade, também envolvendo neste desiderato a 

própria sociedade que deverá estar comprometida com a questão da malsinada 

miséria, da falta de oportunidades, da máxima pobreza. 

A busca por respostas que venham a adequar a regra referente à 

obrigação de serem prestados alimentos entre membros de uma família, ligados ou 

não pelo afeto, juntamente com os ventos constitucionais principiológicos, em face 

dos diversos formatos de organização familiar onde no mesmo espaço temporal 

encontram lugar de convivência famílias patriarcais com famílias pós-modernas, 

numa realidade necessária e complexa de constatação e solução, vem a ser uma 

constante neste trabalho que de longe não carrega o fardo pretensioso de apontar 

conclusões, mas de insultar o pensamento para que a cada fato a norma aplicada se 

aconchegue ao buscado desejo de justiça. 

Com relação ao método utilizado neste trabalho, optou-se pelo estudo 

bibliográfico, realizado nos meses de junho a outubro de 2019, baseado no 

levantamento de livros, artigos científicos e informações da Base Nacional da Rede 

de Informação Legislativa e Jurídica, além da Legislação Brasileira. Foram 

pesquisadas revistas indexadas na Plataforma da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes), no período de 2009 a 2019.    
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1. O AFETO COMO „ÁLIBI‟ DE DEFESA MORAL JUSTIFICADORA DAS NOVAS 
CONCEPÇÕES CONSTITUCIONAIS DE FAMÍLIA 

 

A família patriarcal, retratada no Brasil colonial, estaria estruturada em 

torno da figura masculina, o chefe de família e seu provedor, com uma notável 

característica de ser a parentalidade considerada numa chamada ‗família extensa‘ 

(conceito que envolvia a figura do pater famílias, sua mulher, filhos, parentes 

consanguíneos, concubinas, filhos bastardos e escravos) (SCOTT, 2009, p. 13). 

Sobre esta família patriarcal, grosso modo, não seria considerada a 

conjugalidade entre os escravos, nem os ‗arranjos‘ sexuais entre brancos e negros 

que floresciam sob o manto da ‗falsa moral‘ e faziam surgir células parentais, 

políticas e econômicas oficiosas e marginalizadas. Ana Silvia Volpi Scott comunga 

com tais constatações ao afirmar que: 

 

Não é possível pensar o patriarcalismo limitado à configuração do domicílio 
extenso, mas como um pressuposto fundamental para entender a 
importância dos ―laços familiares‖, entendidos de uma maneira mais elástica 
e construídos não só a partir do parentesco biológico, mas através dos 
laços baseados nas alianças matrimoniais, nas relações de compadrio e na 
―economia do dom‖, que funciona através da lógica dos atos de dar e 
retribuir, constituindo relações de ―amizade desigual‖ que as diferentes 
esferas de poder legitimavam (SCOTT, 2009, p. 25). 

 

Pela escassez de informações fidedignas referentes à estrutura das 

famílias daquela época (grande parte dos dados históricos perderam-se nas 

sacristias1), são fundamentais as contribuições dadas ao estudo da família no Brasil, 

que remontam ao final do século XIX e às primeiras décadas do século XX, 

destacando-se os trabalhos pioneiros de Oliveira Viana (Populações Meridionais) e 

Gilberto Freyre (Casa Grande & Senzala), que deram um novo sentido à força 

política e social da família da época. Naquela oportunidade, a temática da família 

estava voltada para examiná-la em face de sua relação com o Estado, procurando 

entender o processo de formação da nação no Brasil.  

                                                           
1
 ―Uma parcela significativa dos estudos sobre a história da família concentra-se entre a segunda 

metade do século XVIII e a primeira metade do XIX e esse fato está diretamente vinculado à 
existência das fontes primárias utilizadas, como os maços de população, concentrados, grosso modo, 
entre 1765 e 1850, e a disponibilidade dos registros paroquiais, fonte que apresenta lacunas e limites 
de abrangência temporal‖. (SCOTT, 2009, p. 16). 
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O Estado precisava humanizar as relações das pessoas que estavam 

migrando das fazendas coloniais para as cidades, procurando dirimir os redutos 

patriarcais a fim de tentar modular um mundo progressista, em relação não apenas à 

sua estrutura, como também ao sentimento conciliador de seus membros. 

Igualmente essencial à compreensão da formação da família e de seus valores, 

Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil (1995, p. 68) apontou a 

importância do ―pater familias na empresa colonial, sublinhando que a família 

patriarcal e latifundiária não pretendia formar cidadãos e, sim, parentes, propiciando 

a invasão do público pelo privado, do Estado pela família‖. 

Para o Estado, as famílias eram estruturadas pelo casamento e estariam 

intrinsecamente ligadas a um dever religioso de procriação e semeadura 

populacional, com repercussões políticas, sociais e culturais, numa perspectiva 

antropológica de que a sociedade colonial vinha culturalmente refreada em um 

comportamento binário, entre o santo e o profano, entre o ter e o ser. Explorando as 

faces ocultas das famílias coloniais, Caio Prado Júnior em seu livro ―Formação do 

Brasil Contemporâneo (1971)‖, analisou questões da instabilidade social, do 

desregramento dos excessos e da promiscuidade como sendo características 

marcantes da sociedade colonial. No mesmo caminho histórico, Renata Vilela 

Multedo defende que: 

 
A religião pode não ter criado a família, mas sem dúvida criou as regras 
familiares (Coulanges, 2002, p. 45-46), baseados na indissolubilidade, na 
castidade, na virgindade e na procriação. São paradigmas, que, ainda no 
século passado, pautavam o direito de família, até mesmo nos Estados em 
teoria laicos (MULTEDO, 2017, p. 16-17). 
 

A colonização do Brasil e seu caminho até a pós-modernidade em que 

hoje se pretende viver, não ‗ouvia‘ a mulher, que se resguardava silenciosa, 

executando suas funções domésticas de parir e criar os filhos, além de cuidar da 

casa. Não havia por que se falar em amor romântico. A sociedade era masculina e 

as famílias eram organizadas, alimentadas e mantidas (e em muitos redutos ainda o 

são) pela vontade masculina, sem maiores expressões afetivas. A vida para aqueles 

núcleos sociais sempre fora, para os homens, muito segura e cômoda2. 

                                                           
2
 Não se pretende com as afirmações feitas neste trabalho, levantar bandeiras de gênero (ainda que 

o pareça), mas retratar uma possível realidade subjetiva, material e cultural de uma época tão 
historicamente forte que em muitos redutos nacionais e para muitos brasileiros (homens e mulheres), 
sobrevive até os dias atuais. 
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A mulher, no próprio ato sexual, segundo Durval Muniz, representaria 

essa posição, enquanto o homem, o poder, o domínio, o ativo, representaria a 

verticalidade, a ordem hierárquica que não deveria ser ameaçada (MUNIZ, 2013, p. 

29). 

Como se percebe, escravos e mulheres foram excluídos do pensamento 

político social do século XIX, mas não quedaram inertes. Ao poucos, reescreveram a 

história. A abolição dos escravos primeiro. A libertação feminina, ainda hoje em 

flagrante processo. Suas bandeiras? Direito à vida, à dignidade humana, à 

liberdade, ao respeito. 

Aliás, as mudanças históricas que tiveram início no final do século XIX e 

continuaram após a Segunda Guerra Mundial, atravessando a Revolução Francesa 

e a Revolução Industrial, segundo historiadores, levaram ao declínio formal do 

patriarcalismo e tiveram um importante protagonismo feminino. (MUNIZ, 2013, p. 

29).  

Ainda em seu livro Nordestino: A invenção do Falo – Uma História do 

Gênero Masculino (1920 – 1940), Durval Marcondes de Albuquerque Junior, 

reportando-se à obra de Gilberto Freyre, intitulada ‗Ordem e Progresso‘, comenta 

que, o que se colocava como tarefa para as elites do país era como alargar a 

sociedade para incluir estes novos agentes sociais e suas reivindicações (população 

dos nascidos não escravos, do sertanejo que buscava viver no litoral, dos católicos 

com outras crenças...), sem que a ordem social fosse solapada, sem que as 

hierarquias fossem seriamente invertidas (MUNIZ, 2013, p. 30). 

É nesse contexto de mudanças e de preocupação com a inclusão de 

novas demandas sociais, diz Marcondes Durval, que a mulher aparece como uma 

questão (MUNIZ, 2013, p. 29). As empreitadas da mulher eram lutas de gênero, pela 

igualdade e respeito. Mas tinham três complicadíssimas frentes: para alcançar seus 

desideratos a mulher precisaria romper com a tradição cultural e implantar novos 

comportamentos em que a ela fossem dedicados os mesmos direitos que aos 

homens; precisava de um reconhecimento político e social, meio à totalidade do 

poder exercido por homens, e precisava demarcar seus espaços no mundo 

doméstico, cujos afazeres e responsabilidades só seriam comparáveis ao trabalho 

escravo. 

Essas lutas político-sociais eram marcadas por pequenas vitórias, como o 

direito ao voto, às conquistas profissionais (extremamente difíceis em um mercado 
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de prevalência masculina e de profissões reconhecidas como reduto dos homens), 

representatividade na política (ainda que ínfima até os dias de hoje), dentre outras. 

Ao longo das décadas, frentes dessa luta de gêneros (além de outras tantas), 

precisavam ser travadas com mais afinco, por terem um DNA cultural e emergencial: 

seriam a igualdade de direitos e responsabilidades domésticas, o direito ao afeto 

sem definição de gêneros e a dissolução do casamento civil. No primeiro caso, tem-

se um processo secular de adequação cultural; não se pode esquecer que este 

estudo tem por foco a realidade brasileira, e esta é tão regionalizada que se poderia 

estudar a principiologia constitucional e seus efeitos práticos com base apenas em 

uma região do Brasil. Ou seja, no Brasil não existe uma linearidade cultural, moral 

ou ética idênticas de norte a sul do país, mas existem regras e princípios aplicáveis 

com a mesma base moral e ética, de norte a sul do Brasil. 

No segundo caso, o direito de expor o afeto independentemente do 

gênero de seu reconhecimento não apenas entre o homem e a mulher, representava 

uma barreira moral e social que até hoje, em alguns casos e redutos, chega a ser 

transgressora.  

Na dissolução do casamento havia a necessidade de as lutas sociais e 

políticas serem conduzidas ao largo de preceitos religiosos, pois nos termos da 

religião católica (ainda a maioria no Brasil), sem importar a razão do desejo de 

romper, os casamentos eram e são indissolúveis, e quem ousasse se unir, a 

despeito dos regramentos religiosos e legais, também seria um transgressor. Neste 

caso, frente a tantas e tão profundas dificuldades, seja sob o aspecto legal, cultural, 

ou religioso, as pessoas por razões pessoais (entendemos que sempre existem 

razões pessoais que dão suporte às lutas por direitos da pessoa), ergueram a 

bandeira das mudanças, e passaram a justificar suas lutas em razão do amor.  

Sim, o amor estaria acima de conceitos pífios de poder político, de força 

financeira de redutos patriarcalistas. O amor, segundo adágio popular, ‗tudo pode e 

a tudo se sujeita‘. Então, mesmo católicos, mas no campo jurídico, poderiam 

desfazer seu casamento em nome do desamor, e em nome do amor poderiam 

buscar refazer suas vidas, fosse por sua própria liberdade ou por novos encontros 

românticos. Em nome do amor, pessoas do mesmo sexo poderiam se unir 
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maritalmente. O direito de amar passou a ter um popularismo arrogante e exigente 

perante a sociedade3.  

O afeto passa a transcender o conceito de desejo pelo objeto, pelo poder, 

e passa ao desejo interpessoal. A sociedade colonial avança. Conforme Lacan é fato 

que a mulher colonial passou a falar e anunciar novos tempos. Segundo Lacan: 

 
O desejo humano não está diretamente implicado numa relação pura e 
simples com o objeto que o satisfaz, mas está ligado a uma posição que o 
sujeito adota na presença desse objeto tanto quanto a uma posição que ele 
adota fora de sua relação com o objeto, de tal modo que nada jamais se 
esgota, pura e simplesmente, na relação com o objeto. (LACAN, 1998, p. 
320). 
 

Em nome do afeto, as pessoas se deslocariam de suas células familiares 

iniciais, ou redimensionariam tradições e regras, em busca da legitimação de que 

―qualquer maneira de amor vale a pena‖ (Milton Nascimento – Paula e Bebeto - 

1975).  

Maturana, (2002, p. 06), como biólogo que é, trata as emoções como 

―disposições corporais que especificam domínios de ação e funda o social numa 

emoção em particular, o amor, por ser esta a emoção que permite a aceitação do 

outro como legítimo, outro na convivência‖. Nesta direção, entende Maturana (2002, 

p. 06) que ―uma ‗biologia amorosa‘ passa a ser o fundamento do social, não mais 

essa razão transcendental com a qual nos acostumamos a nos distanciar do nosso 

‗ser biológico‘. O humano é justo aquilo que se constitui no entrelaçamento do 

emocional com o racional‖.  

Não se há por discordar do caminhar da história que alçou homens e 

mulheres da condição patriarcal para elevá-los à liberdade de querer, de ser e de 

                                                           
3
 Neste estudo não se pretende fazer qualquer tipo de apologia contra o afeto entre famílias. No 

entanto, insistimos que o amor como fundamento de uma relação afetiva, que o eleva à condição de 
princípio, é por demais impreciso e mesmo imensurável. Acredita-se nas diversas formas de amar, 
mas o que nos parece é que os autores que defendem a afetividade como princípio formador de uma 
família, estariam se referindo de início, àqueles atores indicados nos artigos 226 e 227 da 
Constituição Republicana de 1988, seria de início o amor conjugal ou marital e seus tentáculos 
parentais. Neste ponto discorda-se parcialmente, posto que existem regular e legalmente 
constituídas, sem qualquer vínculo de afeto entre elas. E têm a proteção do Estado, diferentemente 
das relações poliafetivas (por exemplo), que mesmo iniciadas sob o berço do amor recíproco, não 
encontram qualquer proteção do Estado. Para estes relacionamentos, não existem regras de 
proteção específica. No caso, com base no texto constitucional referente à possibilidade ampla de 
acesso à justiça, os membros do poliamor, estariam sob a proteção do princípio da dignidade da 
pessoa humana, da igualdade, da solidariedade. Mas seus direitos civis de família não seriam 
reconhecidos pelo fato de terem iniciado sua relação com base no afeto rompendo os indicativos 
legais. Ou seja, o princípio ou a regra, não são românticos. Procuram ser justos quando aplicados 
para um caso concreto. 
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estar. Igualmente, sob uma visão emocional e romântica (e até biológica, 

admitimos), o amor deveria ser a mola mestra que desencadearia emoções 

(raramente razões), mas não se firmando enquanto princípio, e sim como valor. 

O afeto que hoje surge entre indivíduos é um sentimento que pode unir e, 

amanhã, pode se esvair sem maiores consequências a não ser morais. Por sua 

fluidez inegável, o afeto não deve ser mensurado juridicamente sob o mesmo vetor 

constitucional e conceitual de princípios como o princípio da dignidade da pessoa 

humana, da igualdade de direitos entre os membros de uma família, da 

solidariedade familiar. Estes sobrevivem, mesmo quando o afeto passa a ser um 

pequeno fragmento de lembrança do que foi.  

O amor, como sendo a razão primeira de aceitação do outro, ‗a priori‘, 

reduz (ou eleva) as razões humanas a emoções prévia e conceituadamente 

românticas, desprezando outras tantas, como o intelecto, a libido, o interesse social, 

a política, os costumes ou ainda a conveniência econômica e política, além das 

eventuais consequências legais de um encontro sexual.  

Através de argumentos antropológicos ou psicológicos, ao longo dos 

séculos, têm-se tentado ‗humanizar‘ o homem, atribuindo-lhe um desejo do amor 

romântico que os meandros da história não explicam ou justificam. 

Sob este olhar é certo que, Estado, religião e família buscam um 

acertamento de linguagem que traduza uma compreensão civilizatória conceitual de 

família, que possa vir ao encontro de sua evolução e transformação inegáveis, de 

sorte a poder ajustá-la às imposições religiosas, políticas, sociais e culturais posto 

que o progresso, a civilidade e a paz social exigiriam laços familiares estabelecidos 

e estáveis.  

Ainda assim, dada à interioridade e intimidade psíquicas e profundas da 

pessoa com os seus sentimentos, não se poderia afirmar que o afeto seria um 

pressuposto essencial ao reconhecimento e proteção do Estado aos novos modelos 

familiares. É imperativa a compreensão de que, em que medida ou com que face o 

afeto se apresentaria ao mundo social e político para justificar sua existência como 

pressuposto de formação de uma família.  

Admite-se até que o amor seja o discurso ou o elo da corrente das 

pessoas que, através de seus arranjos familiares, pretendem ser protegidas pelo 

Estado e pela sociedade. O ‗álibi‘ do humano que o humaniza, o torna parte, torna-o 

protegido e não achincalhado. 
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Foi através da tridimensionalidade construída por Miguel Reale (2003) 

(fato, valor e norma)4, e na esteira dos ventos que sopravam no mundo moderno 

exigindo mudanças, que a Constituição de 1988 reconheceu novos modelos de 

família, admitindo ter por escopo proteger a família (tradicional?), a criança e o 

idoso, garantindo-lhes especial proteção do Estado. E é nessa tempestade de 

idéias, conceitos e realismos que as discussões acerca das regras e princípios 

ganham corpo e surpreendem o mundo jurídico com argumentos seculares. A visão 

entre a regra expressa e a sua interpretação exige um novo olhar. Pelo imperativo 

deste novo olhar, robustece-se a necessária compreensão entre regras, princípios e 

valores. 

 

1.1 A NOVA CULTURA PRINCIPIOLÓGICA – ENTRE PRINCÍPIOS, REGRAS E 
VALORES 

 

A Constituição Federal reconhecendo que não se pode derrogar direitos 

da pessoa, em que pese sua dignidade, bem como deveres de solidariedade, 

igualdade e liberdade, traz em seu texto princípios e regras, para garantir e propiciar 

uma conduta social geral e pacífica.  

―Tais princípios e regras contidos implícita ou explicitamente no texto 

constitucional, e em leis ordinárias, constituem as normas jurídicas‖ (Kelsen, 1999, p. 

68). Ao lado das normas jurídicas, afirma Kelsen, ―há outras normas que regulam a 

conduta dos homens entre si, isto é, as normas sociais‖ (KELSEN, 1999, p. 67). E 

continua explicando: 

 
Essas outras normas sociais podem ser abrangidas sob a designação de 
moral e a disciplina dirigida ao seu conhecimento e descrição pode ser 
designada como Ética. Na medida em que a justiça é uma exigência da 
moral, na relação entre a moral e o direito está contida a relação entre a 
justiça e o direito (KELSEN, 1999, p. 67). 
 

Sobre a exigência de se separar o direito da moral e da ciência, Kelsen 

ensina: 

                                                           
4
 Segundo a teoria tridimensional, o Direito se compõe da conjugação harmônica dos três aspectos 

básicos e primordiais: o aspecto fático (fato), ou seja, o seu nicho social e histórico; o 
aspecto axiológico (valor), ou seja, os valores buscados pela sociedade, como a Justiça; e o 
aspecto normativo (norma) ou seja, o aspecto de ordenamento do Direito. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
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Se a ordem moral não prescreve a obediência à ordem jurídica em todas as 
circunstancias e, existe a possibilidade de uma contradição entre a moral e 
a ordem jurídica então a exigência de separar o direito da moral e a ciência 
jurídica da ética significa que a validade das normas jurídicas positivas não 
dependem do fato de corresponderem à ordem moral que, do ponto de vista 
de um conhecimento dirigido ao direito positivo, pode ser considerada como 
válida, ainda que contrarie a norma moral (KELSEN, 1999, p. 77). 
 

Em rápida passagem teórica, percebe-se que Kelsen estabelece a Ética 

do justo, separando o direito da moral e a ciência jurídica da ética. Mas como 

positivista que foi, parece não ter observado com mais vagar que, inserido na moral 

e no direito, precisam existir mecanismos de coercibilidade que conduzam o homem 

ao comportamento moral e ético que a sociedade dele espera.  

É neste sentido o imperativo categórico de Kant (2003, p. 05): ―age 

apenas segundo uma máxima tal que possas querer que ela se torne uma lei 

universal‖.  Ademais, para Immanuel Kant: 

 
Qualquer ação é justa se for capaz de coexistir com a liberdade de todos de 
acordo com uma lei universal, ou se na sua máxima a liberdade de escolha 
de cada um puder coexistir com a liberdade de todos de acordo com uma lei 
universal (KANT, 2003, p. 70). 
 

Os textos aqui citados, referentes a Kelsen e a Immanuel Kant,levam o 

leitor a um universo paralelo, em que a organização dos grupos dar-se-ia através de 

normas morais e normas éticas, precisando ambas de um peso coercitivo para o 

caso de seu descumprimento.  

Mas o positivismo tem sido combatido diante das novas premissas do 

Direito, principalmente aquelas claramente identificadas na CRFB de 1988, com 

maior ênfase nos artigos do 1º ao 5º. Não se há por negar que efetivamente o direito 

se perfaz em normas morais e em normas jurídicas, sendo estas últimas, coercitivas.  

As normas jurídicas compreendem os princípios e as regras. É esta a 

posição de Robert Alexy quando afirma: 

 
Aqui, regras e princípios serão reunidos sob o conceito de norma. Tanto 
regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. 
Ambos podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas 
do dever, da permissão e da proibição. Princípios, são, tanto quanto as 
regras, razões para juízos concretos de dever-ser, ainda que de espécies 
muito diferentes. A distinção entre regras e princípios é, portanto, uma 
distinção entre duas espécies de normas (ALEXY, 2017, p. 87).  
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Como indicado, Robert Alexy (2017, p.90) considera ―princípios como 

mandamentos de otimização, ou seja, são normas que ordenam que algo seja 

realizado na maior medida possível dentro das probabilidades jurídicas e fáticas 

existentes‖. Para Dworkin, (2002, p.36), ―o termo ‗princípio‘ deve ser utilizado de 

maneira genérica, para indicar todo um conjunto de padrões que não são regras‖.  

A teoria de Ronald Dworkin, em relação à melhor compreensão conceitual 

do que seja um princípio e sua aplicabilidade prática, é interpretada no texto de 

Virgílio Afonso da Silva (2003, p. 03) como sendo uma crítica ao positivismo jurídico 

que, por seus limites conceituais, não conseguiria solucionar situações difíceis (hard 

cases) que não contivessem previsão expressa no universo das regras jurídicas.  

Paulo Lobo, em artigo intitulado ‗Da Solidariedade Familiar‘, manifesta-se 

sobre a compreensão conceitual dos princípios, explicando: 

 
O princípio é dotado de suporte fático hipotético, necessariamente 
indeterminado e aberto, dependendo a incidência dele da mediação 
concretizadora do intérprete, por sua vez orientado pela regra instrumental 
da equidade, entendida segundo formulação grega clássica, sempre atual, 
de justiça do caso concreto. Quando um princípio entra em colisão com 
outro, para que seja prevalente, resolvendo-se a aparente antinomia, o caso 
concreto é que indicará a solução, mediante a utilização, pelo intérprete do 
instrumento hermenêutico de ponderação dos valores em causa, ou do 
peso que o caso concreto provocar em cada princípio (LOBO, 1990, p. 02). 
 

Na circunstância, então, de inexistência de uma regra expressa para uma 

situação concreta, o Juiz recorreria aos princípios, inclusive com a real possibilidade 

de sopesamento em vindo a ocorrer conflito entre princípios. A regra, explica Alexy 

(2017, p.91), ―representa normas que são sempre satisfeitas ou não satisfeitas. Se 

uma regra vale, então deverá ser observada nos seus exatos termos, pois são 

deliberações jurídica e faticamente possíveis‖.  

Para Alexy (2017, p. 92), a distinção entre regras e princípios fica mais 

evidente quando eventualmente venha a ocorrer uma colisão. E continua 

enfatizando que, na ocorrência de um conflito entre regras, a possibilidade de 

solução ocorre quando uma das regras é introduzida como uma cláusula de exceção 

que possa pôr fim ao conflito, ou ainda quando uma das regras for declarada 

inválida.  

Sobre conflito de princípios, defende Alexy: 
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Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo é 
proibido de acordo com um princípio, e de acordo com o outro, permitido -, 
um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o 
princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deva ser 
introduzida cláusula de exceção (ALEXY, 2017, p. 93). 
 

Por seu turno, Ronald Dworkin (2002, p.41), explicando o que seria um 

princípio e quando deveria ser aplicado no caso concreto, comenta que a prática de 

ato ilícito não se coaduna com a aplicação em defesa de um princípio, não 

recebendo, assim, o anteparo de qualquer norma jurídica, seja ela um princípio ou 

uma regra: 

Nenhum homem pode beneficiar-se de seus próprios delitos, não pretende 
(nem mesmo) estabelecer condições que tornem sua aplicação necessária. 
Ao contrário, enuncia uma razão que conduz o argumento em uma certa 
direção, mas (ainda assim) necessita uma decisão particular. Se um homem 
recebeu ou está na iminência de receber alguma coisa como resultado 
direto de um ato ilícito que tenha praticado para obtê-la, então essa é uma 
razão que o direito levará em consideração ao decidir se ele deve mantê-la 
(DWORKIN, 2002, p. 41). 
 

E continua Dworkin (2002, p. 42), estabelecendo uma importante 

diferença entre regras e princípios, asseverando que: 

 
Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a dimensão 
do peso e da importância. Quando os princípios se entrecruzam (por 
exemplo) a política de proteção aos compradores de automóveis se opõe ao 
princípio de liberdade de contrato, aquele que vai resolver o conflito tem de 
levar em conta a força relativa de cada um (DWORKIN, 2002, p. 42). 
 

A regra, no que pese, por exemplo, à obrigação de prestar a pensão de 

alimentos entre parentes, no direito de família, tem uma textura aberta em relação 

ao valor e hermética em relação ao credor da pensão; ou seja, o elenco dos 

credores é exaustivo e não exemplificativo. Assim, se uma pessoa menor de 16 

anos pede pensão alimentícia para seu pai, que tem setenta e cinco anos de idade e 

problemas de saúde, e o faz porque não tem outros parentes legalmente possíveis 

de adimplir tal obrigação, a regra estanca sobre a obrigação de ascendentes 

manterem seus descendentes, e vice-versa, de forma proporcional aos seus 

recursos (artigos 1694 a 1704 do Código Civil de 2002), mesmo existindo e sendo 

válida; apenas, na situação concreta, não deve ou não pode ser aplicada. Neste 

caso o Juiz poderia lançar mão dos princípios e, ainda assim, estabelecendo pesos 

e contrapesos em caso de eventual colisão, prevalecendo, no exemplo, aquele 

princípio que tiver aparente prevalência de valor. 
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Admita-se exemplificativamente que, em um semáforo, um pedinte apele 

para a caridade humana exibindo, nas pernas, feridas infectas. Em certo momento, 

alguém diz que ele não use a própria desgraça para conseguir migalhas de caridade 

humana, pelo que o homem ferido argui que é livre para agir como quiser. Tempos 

depois, por complicações nas feridas, o pedinte veio a ter uma das pernas 

amputadas. Não seria equivoco dizer que o pedinte violou, contra si mesmo, o 

princípio da dignidade da pessoa humana. No caso, o conteúdo da liberdade, que 

compõe o princípio da dignidade, entra em conflito com o princípio máximo, e em 

eventual lide contra o Estado por sua omissão em relação à observância de 

cuidados com a dignidade da pessoa, o sujeito passivo alegou que o autor 

privilegiou sua liberdade, o que exigiria um sopesamento. Poder-se-ia dizer então 

que o Juiz, com base no melhor princípio, cria direito novo para aquele caso 

concreto; mas em outro caso, semelhante no mérito, a decisão poderia ser outra. 

Com efeito, explica Paulo Lobo: 

 
O mesmo princípio, observando-se o catálogo das decisões nos casos 
concretos, em cada momento histórico, vai tendo seu conteúdo amoldado 
em permanente processo de adaptação e transformação. A estabilidade 
jurídica não sai comprometida, uma vez que esse processo de adaptação 
contínua evita a obsolescência tão freqüente das regras jurídicas ante o 
advento de novos valores sociais. (LOBO,1990, p. 131) 
 

Os juristas da corrente mais positivista poderiam argumentar acerca da 

existência de padrões obrigatórios para os juízes, que estabeleceriam quando um 

juiz pudesse e quando ele não pudesse revogar ou mudar uma regra estabelecida. 

Na verdade, leciona Dworkin (2002, p. 41), ―é necessário, embora não suficiente, 

que o juiz considere que a mudança favorecerá algum princípio de considerável 

importância‖. Assim, voltando ao exemplo posto antes acerca da pensão alimentícia, 

se o adolescente, cujo pai tem 75 anos, precisar de pensão alimentícia para solver 

suas necessidades básicas, e o idoso também precisar de numerário necessário à 

sua sobrevivência, seria este condenado a pagar pensão alimentícia em prejuízo de 

sua saúde, ou o dever de solidariedade (pagar pensão alimentícia), seria destacado 

para outro sujeito, após efetuados sopesamentos entre o princípio da solidariedade 

e o princípio da dignidade da pessoa humana, independentemente do afeto 

existente ou não entre alimentante e alimentando? 
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Não se pode olvidar. A solidariedade familiar existe enquanto princípio, 

ainda que não exista afeto entre os membros em que ela se materializa.  

Rolf Madaleno (2009, p. 63) considera ―a solidariedade princípio e 

oxigênio de todas as relações familiares e afetivas‖, porque ―esses vínculos só 

podem se sustentar e se desenvolver em ambiente recíproco de compreensão e 

cooperação, ajudando-se mutuamente sempre que se fizer necessário‖. Esta é, sem 

dúvida, uma posição romântica que coloca a família ideal como pano de fundo, não 

a família real. 

O afeto pode ser finito, e a formação e o reconhecimento de uma família e 

suas consequências independem de sua existência; se distingue das regras, porque 

mesmo sendo estas imperativas, gerais e abstratas, não estaria, o afeto, sujeito ao 

‗tudo ou nada‘ defendido (inicialmente) por Dworkin, e se apresenta no mundo real e 

no mundo jurídico como valor que se concretiza no maior limite possível dentre as 

possibilidades jurídicas existentes, como entende Robert Alexy (Cunha Júnior, 2012, 

p. 155). Virgílio Afonso da Silva comenta: 

 
Quando Alexy trata de princípios, sua teoria configura-se em um conceito 
que nada diz sobre característica da norma. Assim um princípio pode ser 
‗um mandamento nuclear do sistema‘ mas pode também não o ser, já que 
a norma é um princípio apenas em razão de sua estrutura normativa e não 
de sua particularidade (SILVA, 2003, p. 6-7). 
 

Para Virgílio Afonso da Silva: 

 
Muito do que as classificações tradicionais chamam de princípio, deveria 
ser se seguirmos a forma de distinção proposta por Alexy, chamado de 
regra. Assim, falarmos de princípios de nulla poena sine lege, em principio 
da legalidade, em princípio da anterioridade, dentre outros, só faz sentido 
para as teorias tradicionais. Se se adotam os critérios propostos por Alexy, 
essas normas são regras, não princípios. Todavia, mesmo quando se 
adotar a concepção de Alexy, ninguém ousa deixar esses ‗mandamentos 
fundamentais‘ de fora das classificações dos princípios para incluí-los na 
categoria das regras (SILVA, 2003, p. 07). 
 

Ainda segundo Virgílio Afonso da Silva (2003, p.5): 

 
As regras, ao contrário dos princípios, expressam direitos e deveres 
definitivos, ou seja, se uma regra é válida, então deve se realizar 
exatamente aquilo que ela prescreve, nem mais, nem menos. Já no caso 
dos princípios, quando sopesados em face de sua otimização, podem variar 
(SILVA, 2003, p. 05). 
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As colocações do Professor Virgílio Afonso da Silva (2003, p. 06) 

resumem a discussão teórica acerca da existência (modo) e obrigatoriedade dos 

princípios, afirmando que ―estes seriam as normas mais fundamentais do sistema, 

enquanto as regras costumam ser definidas como uma concretização desses 

princípios e teriam, por isso, caráter mais instrumental e menos fundamental‖. 

Por outro viés, com relação à afetividade, entendida seja como um valor 

ou como um princípio, não deveria estar presente apenas nas relações conjugais ou 

maritais e de filiação. A afetividade deveria estar acima de quaisquer acidentes 

afetivos, de quaisquer separações, de ordem emocional (com consequências em 

terceiros), cumuladas com mudanças de espaço geográfico, de tempo ou 

principalmente de novas relações pessoais. Mas a necessidade de o afeto estar 

presente entre as pessoas, dependentemente de se ter a família desfeita, não é uma 

posição jurídica. É exclusivamente moral. 

Prestigiados autores familiaristas consideram o afeto como princípio e 

defendem que a família se forma através do afeto, e em sendo a família a base da 

sociedade, o afeto deveria estar presente naquele núcleo, formando elos parentais. 

É neste sentido que Rolf Madaleno (2009, p. 65) considera o afeto um princípio, por 

ser ―mola propulsora dos laços familiares e das relações interpessoais movidas pelo 

sentimento e pelo amor, para ao fim e ao cabo, dar sentido e dignidade à existência 

humana‖. 

Maria Berenice Dias (2011, p. 71) afirma que ―o afeto não é fruto da 

biologia‖, pois os laços afetivos derivam da convivência familiar. Ademais, aduz que: 

 
O afeto não é somente um laço que envolve os integrantes de uma família. 
Igualmente tem um viés externo entre as famílias, pondo humanidade em 
cada família, compondo, no dizer de Sergio Resende de Barros, ―a família 
humana universal, cujo lar é a aldeia global, cuja base é o globo terrestre, 
mas cuja origem, sempre será, como sempre foi, a família (DIAS, 2011, p. 
71). 
 

No processo de nº 0130094-64.2018.8.16.0001, após ter judicializado seu 

divórcio, onde ficaram resolvidas questões de fundo como guarda compartilhada, 

direito de convivência e fixação de uma pensão alimentícia, o pai, que exercia um 

direito de convivência amplo, promoveu ação revisional para reduzir o período que 

passava com o filho, tendo sido vencedor em sua demanda. Em sentença de mérito 



28 
 

o Juiz assim argumentou os fundamentos de sua decisão, não ser possível obrigar o 

pai a conviver com o filho por mais tempo que ele quisesse.  

Em outro julgado, desta feita, já em segunda instância, o apelante, 

representado por sua genitora, deduz o inconformismo pelo abandono afetivo de seu 

pai, que argumentou o seguinte: 

 
O princípio da efetividade especializa, no campo das relações familiares, o 
macroprincípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da 
Constituição Federal), que preside todas as relações jurídicas e submete o 
ordenamento jurídico nacional. (...) No que respeita à dignidade da pessoa 
da criança, o artigo 227 da Constituição expressa essa concepção, ao 
estabelecer que é dever da família assegurar-lhe "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-la "à salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". 
Não é um direito oponível apenas ao Estado, à sociedade ou a estranhos, 
mas a cada membro da própria família. Assim, depreende-se que a 
responsabilidade não se pauta tão-somente no dever alimentar, mas se 
insere no dever de possibilitar o desenvolvimento humano dos filhos, 
baseado no princípio da dignidade da pessoa humana (BRASIL, 2004, 
online). 

 

Sem dúvida alguma as ações cujos desfechos foram aqui comentados 

trazem, em seus termos, a desafeição, a mágoa ou o desinteresse pela convivência 

com o filho. Seriam estes sentimentos ou valores negativos cujo anverso – o afeto, 

nenhum juiz ou tribunal poderia ser capaz de condenar alguém a sentir. Daí porque, 

mesmo apesar de reconhecido o desamor, a pena é pecuniária, o que obviamente 

não ressuscita aquele sentimento não sentido. 

Mas o tema do afeto enquanto princípio, cujo escárnio se faça sentir em 

relação a outrem, encontra posicionamentos contrários nos tribunais nacionais. Há 

igualmente argumentos no sentido de não haver, no menoscabo, o direito a uma 

reparação pecuniária, porque não há ato ilícito, portanto, não há como reconhecer o 

abandono afetivo como dano passível de reparação. 

Assim entendeu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em Julgado de 

relatoria do Desembargador Saldanha da Fonseca: 

 
Portanto, não pode o Judiciário compelir alguém a um relacionamento 
afetivo e nenhuma finalidade positiva seria alcançada com a reparação por 
dano moral pleiteada. Assim, por não haver nenhuma possibilidade de 
reparação a que alude o art. 186 do CC (art. 159 do CC/16), que pressupõe 
prática de ato ilícito, não há como reconhecer o abandono afetivo como 
dano passível de reparação. No caso de abandono afetivo, como dano 
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passível de reparação, escapa ao Judiciário obrigar alguém a amar ou a 
manter um relacionamento afetivo, que nenhuma finalidade positiva seria 
alcançada com a reparação por dano moral pleiteada. Aliás, um litígio entre 
pai e filho menor, numa ação em que este é representado pela mãe, reduz a 
esperança do filho de se ver acolhido, ainda que, tardiamente, pelo amor 
paterno. Nesse caso, apenas um sentimento da mãe estaria sendo 
satisfeito, por meio do filho, o qual não se pode desvendar, ainda que 
imaginável, mas que é possível conter inadmitindo reparação pecuniária por 
dano moral. Note-se que a responsabilidade civil no Direito de Família é 
subjetiva, de modo que o dever de indenizar pressupõe o ato ilícito e nexo 
de causalidade. Nesse passo, não se pode reconhecer como ato ilícito o 
alegado abandono afetivo que, por sua vez, não guarda nexo de 
causalidade com o dano alegado sofrido pelo apelante, agressão à honra 
pela dificuldade de ajuste de pensão e de recebimento, ação de execução 
de alimentos, não oferta adequada de recursos materiais diante das 
dificuldades da infância (f. 03). (BRASIL, 2017, online) 
 

Ainda nesta linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça 

reformou decisão do Tribunal de Minas Gerais, afastando o dever de indenizar, 

diante da ausência de ato ilícito, pois o pai não seria obrigado a amar o filho. Em 

suma, pelo entendimento desta Turma do STJ, o abandono afetivo seria incapaz de 

gerar reparação pecuniária:  

 
Por certo um litígio entre as partes reduziria drasticamente a esperança do 
filho de se ver acolhido, ainda que tardiamente, pelo amor paterno. O 
deferimento do pedido, não atenderia, ainda, o objetivo de reparação 
financeira, porquanto o amparo nesse sentido já é providenciado com a 
pensão alimentícia, nem mesmo alcançaria efeito punitivo e dissuasório, 
porquanto já obtidos com outros meios previstos na legislação civil, 
conforme acima esclarecido. Desta feita, como escapa ao arbítrio do 
Judiciário obrigar alguém a amar, ou a manter um relacionamento afetivo, 
nenhuma finalidade positiva seria alcançada com a indenização 
pleiteada.Nesse contexto, inexistindo a possibilidade de reparação a que 
alude o art. 159 do Código Civil de 1916, não há como reconhecer o 
abandono afetivo como dano passível de indenização.Diante do exposto, 
conheço do recurso e lhe dou provimento para afastar a possibilidade de 
indenização nos casos de abandono moral (BRASIL, 2005, online) 
 

Também o Tribunal de Justiça de São Paulo em decisão exarada pela 

Décima Câmara de Direito Privado em recente julgado, entendeu que: 

 
A jurisprudência pátria vem admitindo a possibilidade de dano afetivo 
suscetível de ser indenizado, desde que bem caracterizada violação aos 
deveres extrapatrimoniais integrantes do poder familiar, configurando 
traumas expressivos ou sofrimento intenso ao ofendido. Inocorrência na 
espécie (BRASIL, 2016, online) 
 

Leonardo Zehuri Tovar (2018) afirma que o dano afetivo, em nossos 

Tribunais ainda é tema controverso, pois como pontuado exemplificativamente 

alhures, se verificam julgados onde ocorrem situações de indeferimentos a uma 
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requerida condenação para reparação de danos morais e emocionais; ou seja, de 

abandono afetivo, bem como deferimentos de pleitos sob o mesmo tema.  

A Constituição Federal determina, em seu artigo 2295, que os pais têm o 

dever de criar, educar e assistir aos filhos menores. Nestes termos, eventual dano 

presumivelmente adviria da violação de tais regras. Mas nos julgados aqui 

comentados é evidente que para ser vencedor em uma ação indenizatória desta 

natureza, não basta a prova da ausência de convivência ou do abandono afetivo 

para que caiba a indenização. É necessária a comprovação do dano efetivo que 

caracterizaria o ilícito civil. 

É plausível que uma compensação financeira possa vir a amenizar a dor 

pela falta do afeto. Como explica Leão (2018, Online): ―Muitas vezes aquele que 

está presente faz tanta desfeita ou dá tantos exemplos inadequados à criança que 

era melhor estar longe mesmo‖. 

Agora, violar o princípio da dignidade humana é mais que praticar um 

ilícito civil. É violar um direito intrínseco de outro ser humano. 

Rodrigo da Cunha Pereira (2015, p. 406) entende como sendo ―uma 

afronta ao princípio da dignidade humana o pai ou a mãe que abandona seu filho, 

isto é, deixa voluntariamente de conviver com ele‖. 

Cumpre destacar, na afirmação em foco, que o autor fala em violação do 

princípio da dignidade da pessoa humana e não de violação do ―princípio‖ da 

afetividade. Neste sentido, a afirmação em comento é impecável. Se for entendido 

que o afeto não é princípio, pode-se então pontuar que nem mesmo o legislador 

constituinte ousou determinar que os pais teriam o dever de amar seus filhos sob 

pena de responderem pelo desamor.  

Com base nesta máxima, não haveria ilicitude no desamor, porque este 

não se materializa no campo da objetividade. O afeto é subjetivo e fluido. O afeto 

seria então um valor. 

Afirmação de cunho tradicionalista é a de que mães dificilmente 

abandonam o filho — e este ato (ação indenizatória por danos morais), é apenas o 

                                                           
5
  Nos termo do Artigo 229 da CF/88, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores. Violado esse dever e sendo causado o dano ao filho, estará configurado o ato ilícito, nos 
exatos termos do que estabelece o art. 186 do Código Civil em vigor. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10718759/artigo-186-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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seu grito de desespero, já que nada mais podia ser feito. Pelo menos seu filho pôde 

perguntar oficialmente: Pai, por que me abandonaste?6 

Não se pode discutir, a evidência de que cuidar, educar, assistir (artigo 

229 da CF/88) pressupõe respeito e solidariedade. Podem, no entanto, ser 

exercidos sem que haja afeto.  

Noutro viés, o fundamento do dever de indenizar um dano afetivo, 

caracterizado pela falta de amor, exige a ocorrência comprovada da ilicitude da 

conduta (artigo 186 do Código Civil)7. A incidência do artigo 186 do Código Civil 

pressupõe violação do princípio da dignidade da pessoa humana, quando em um 

vazio de sentimentos, aquele que deveria respeitar não o faz de inúmeras 

maneiras, e com sua atitude causa um comprovado dano.  

É tênue a distinção que os advogados familiaristas pretendem encontrar 

entre uma violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

solidariedade, e o afeto. Em regra, ao serem violados princípios que se coadunam 

com sentimentos, o desamor vai estar presente, não como princípio, mas como valor 

de causa ou como consequência.  

Zehuri Tovar, cita julgado mais recente da lavra da Terceira Turma do 

STJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

REsp 1.159.242/SP, DJe 10/05/2012, em que a relatora cuida da falta de amor como 

um dano moral inescusável, gerando uma obrigação indenizatória, ou mesmo um 

dever jurídico (TOVAR, 2018,  p. 170-171). 

No julgamento supracitado, Nancy Andrighi fala em cuidados que devem 

ter os pais com seus filhos, ou seja, reporta-se a ‗valor jurídico‘, enxergando no caso 

concreto a presença de um ilícito culposo qual seja, a culpa do pai pelo abandono 

afetivo, chegando a dizer que ―amar é faculdade, cuidar é dever‖ (BRASIL, 2012,  

online).  

Não se tem notícia de qualquer regra de modulação direta que expresse a 

necessidade de ser estabelecido ou comprovado o afeto entre pessoas que querem 

formar uma família ou que por inúmeras razões (inclusive falta de afeto) desejam pôr 

fim a uma relação jurídica familiar. Certamente há que se admitir que o afeto é um 

                                                           
6
 Título do artigo do autor Rodrigo da Cunha Pereira.  

7
 Artigo 186 do Código Civil. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
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valor, um sentimento que pode ou não ser compartilhado por um ou alguns membros 

de uma família.  

Neste sentido, parece necessário confrontar o comentário feito por 

Leonardo Zehuri Tovar, no sentido de que a posição de Andrighi inaugura mais um 

princípio no que chama ‗fábrica de princípios‘, a saber, o princípio da afetividade. Na 

verdade, o autor, interpretando o julgado da Terceira Turma do STJ aqui 

mencionado, ao comentar sobre a referida decisão que condena um pai por 

desamor ao filho ao pagamento de danos morais, não deixa clara sua posição sobre 

ser ou não a afetividade um princípio constitucional essencial para a formação de 

uma família (TOVAR, 2018, p. 170-171). 

A consequência do desamor quando interpretado como ilícito civil e, 

portanto, extrapolado do ambiente íntimo e pessoal, quando muito acarreta em uma 

consequência jurídica, a saber, a incidência do artigo 186 do Código Civil, que 

estabelece a obrigação indenizatória pelo dano culposo causado a outrem8. 

Ora, o julgado abraçado por Tovar como exemplo argumentativo de 

reconhecimento jurídico do ‗princípio‘ da afetividade, retrata um dano emocional 

sofrido e a consequência deste dano, que seria a reparação financeira (de caráter 

obrigacional). Quando a Ministra Andrighi diz que: ―amar é faculdade, cuidar é 

dever‖, coloca a afetividade no campo dos valores morais e planta o desamor no 

campo da obrigação civil. Assim, o afeto é valor que pode ou não configurar um 

ilícito quando, quem deveria senti-lo, não o sente mais (ou nunca sentiu). A 

obrigação reparatória do dano seria obviamente daquele que alega o ter sofrido. 

Mas o desamor pode não acarretar dano mensurável financeiramente. 

O afeto não poderia jamais ser incluído no campo dos princípios, pois 

amar, como disse a Ministra Andrighi, ―é faculdade‖ (BRASIL, 2012, online). 

No entanto, o desamor, quando sua expressão concreta vier a acarretar 

em dano emocional, passa a ser dever Civil, considerado no campo da ilicitude 

como um dano culposo a ser reparado financeiramente. Ou seja, a consequência de 

violação do valor ‗afeto‘, quando vem a causar um dano emocional ou mesmo físico 

concreto, está expresso como regra do artigo 186 do Código Civil. O afeto, então, 

                                                           
8
Art. 186 do CC. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
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não seria princípio, e a falta dele (quando presumido) pode acarretar na aplicação de 

uma regra de natureza obrigacional advinda da considerada ilicitude da ação ou 

omissão do sujeito. 

Caminhando neste terreno arenoso, em que a doutrina não aquieta suas 

indagações acerca de o afeto ser ou não considerado como princípio, um olhar para 

as origens doutrinárias parece ser neste momento imensamente fértil. 

Leonardo Zehuri Tovar alerta para o fato de os princípios serem usados 

de forma desmedida na prática judicial, algo que leva ao descalabro de serem 

criados standards argumentativos que, a bem da verdade, servem de base para 

―deixar de lado‖ o direito democraticamente produzido pelo parlamento (2018; p. 

169). 

Neste ponto, argumenta Lênio Luis Streck, que: 

 
Em tempos de ‗densa principiologia‘ e ‗textura aberta‘, tudo isso proporciona 
a que se dê um novo ‗status‘ ao velho ‗non liquet‘. Isto é, os limites do 
sentido e o sentido dos limites do aplicador já não estão na constituição 
enquanto o ‗programa normativo-vinculante‘ mas sim em um conjunto de 
relacionamentos considerados ‗ad hoc‘ (e com funções ‗ad hoc‘) que 
travestidos de princípios, constituem uma espécie de 
‗supraconstitucionalidade‘. (STRECK, 2014, p. 451) 
  

Esta ordem de idéias parece verdadeiramente imprecisa, pois mesmo que 

a afetividade seja uma das bandeiras do ‗dever ser‘ de uma sociedade, existem 

filtros principiológicos e jurídicos que devem colocar certos valores, expressos na 

realidade da vida do homem, como regras ou como ‗subgrupos‘ do princípio da 

dignidade da pessoa humana; mas a afetividade, em si e por si, não tem uma 

exigibilidade geral. 

Existem outros valores que são ‗íntimos e pessoais‘, imensuráveis pelos 

tribunais, ainda que positivamente ou negativamente percebidos pela sociedade. 

Fala-se, neste caso, especificamente da afetividade. 

Bem longe de garantir as almejadas integridade e coerência, pontuam 

Trindade e Guberque que a afetividade é mais um daqueles ‗princípios‘ (no sentido 

que iguala o vocábulo a valores) que promovem menoscabo da autonomia da 

vontade e infirmam o Estado Democrático, permeado pela legalidade e pela 

segurança jurídica, a algo que contraria a evolução do constitucionalismo 

democrático e que causa retrocesso (TRINDADE, 2018, p. 172).  
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Discutindo o aspecto da completividade entre direito e moral, Leonardo 

Zehuri Tovar (2018, p. 173), parafraseando Habermas (2012, p. 154), diz que: ―a 

dogmática jurídica confere um alívio para o indivíduo, pois este não dependeria de 

suas próprias escolhas, eis que a moral se encontra institucionalizada‖. Nas palavras 

do jus-filósofo: 

 
Sob o ponto de vista da complementaridade entre direito e moral, o 
processo de legislação parlamentar, a prática de decisão judicial 
institucionalizada, bem como o trabalho profissional de uma dogmática 
jurídica, que sistematiza decisões e concretiza regras significam um alívio 
para o individuo que não precisa carregar o peso cognitivo da formação do 
juízo moral próprio (HABERMAS, 2012, p. 151). 
 

A obrigação paternal dissolvida e condenada à obrigação patrimonial 

exclui a perspectiva moral e a transforma de maneira transvertida em um princípio 

de natureza pecuniária. Sobre tal afirmação, ressalta Rodrigo da Cunha Pereira: 

 
Um pai condenado a indenizar o filho pelo descumprimento da obrigação 
jurídica de educá-lo, certamente se afastará ainda mais do filho. Isto é 
óbvio! Mas quem opta por entrar na Justiça também já esgotou todas as 
tentativas de aproximação e deve ter passado toda a vida esperando e 
mendigando algum afeto deste pai. O valor da indenização é simbólico, 
pedagógico e educativo e até poderia ser destinado a instituições de 
crianças abandonadas. Não há dinheiro no mundo que pague o abandono 
afetivo. Isto também é óbvio (PEREIRA, 2018, online). 
 

Parecendo uma epidemia do século XXI, a doutrina, incentivada pela 

criatividade jurídica, passou a adotar romanticamente a afetividade como princípio 

formador da família brasileira. Na verdade, é inegável que o afeto une e o desafeto 

desune pessoas. Mas esta afirmação não é uma constante, pois igualmente existem 

famílias unidas ou desfeitas com ou sem alicerce afetivo. Não há como mensurar a 

intensidade e a razão de ser dos motivos que levam pessoas a constituir uma 

família.  

Entretanto, é certo que, parafraseando Dworkin (2002), a afetividade não 

pode se sujeitar ao mandamento do ‗tudo ou nada‘. O ser humano sente ou não 

sente afeto, pois ao ‗pouco amor‘ ou ao ‗quase amor‘ podem ser associados outros 

valores como gratidão, piedade, desejo, interesse financeiro, tradição familiar, e aí 

estar-se-ia no universo principiológico da solidariedade. 

Em contrapartida, a dignidade da pessoa humana subsiste de forma 

crível, racional, uniforme e intensa. Ou seja, o ser humano é digno de respeito, de 

caridade, de solidariedade, de igualdade, independentemente do afeto do qual seja 
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sujeito passivo. Difícil compreender melhor a idéia de que o afeto não é princípio tal 

qual a solidariedade o é, se no universo do comportamento ético ambos 

representam sentimentos ou valores humanos, mas a afetividade de um modo geral 

já estaria contida nos princípios expressos na Constituição Federal Brasileira de 

1988, quais sejam: o princípio da solidariedade e o princípio da dignidade da pessoa 

humana. O que causa espécie, como pontua Lênio Streck, é o incômodo 

principiologismo: 

 
Na ‗ausência‘ de ‗leis apropriadas‘ (a aferição desse nível de adequação é 
feita evidentemente pelo protagonismo judicial, o intérprete ‗deve‘ lançar 
mão dessa ampla principiologia, sendo que na falta de um ‗princípio‘ 
aplicável o próprio intérprete pode criá-lo. (STRECK, 2014, p. 458-459).  
 

Sob o aspecto normativo, certamente se vive hoje uma insegurança 

jurídica que advém de leis de textura extremamente abertas, que admitem as mais 

diversas interpretações, e em falta de leis, e até mesmo com as leis, aplicam-se 

princípios que exigem a pergunta feita na obra de Lênio Streck: ‗O que é isso - 

Decido Conforme minha consciência? (2012, Título do artigo). Estariam as 

consciências dos julgadores abertos a empregar em seus julgados esta lei ou aquele 

princípio, semeando com isso muita insegurança jurídica e muito desamor, se 

aqueles escolhidos fora do elenco da Constituição fossem os outros que mantém 

como alimentando uma relação de afeto. 

1.2. O DIREITO CIVIL– CONSTITUCIONAL 
 

Como de plena sabença, em 1988, após ampla discussão, foi promulgada 

a nova Constituição Brasileira, com características amplamente sociais, elegendo 

como valores fundamentais da sociedade, expressamente indicados nos artigos 1º, 

Inciso III9 e 3º, Inciso I10 de seu texto, a dignidade da pessoa humana, a 

solidariedade social, a redução das desigualdades e a erradicação da pobreza. 

Alexander Perazo e Renata Albuquerque lembram de forma precisa que: 

 
O § 1º do artigo 5º da CF/88 ainda determinou que as normas definidoras 
de direitos fundamentais tenham aplicabilidade imediata, ou seja, além de 

                                                           
9
 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos; 
I - .... II - ... III – a dignidade da pessoa humana. 
10

Art 3º, Inciso I da CF/88 
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eficácia plena, possuem também vigência automática, sendo, inclusive, 
autoaplicáveis (CARVALHO; LIMA, 2015, p. 12). 
 

―Por este tempo, vigorava no Brasil o Código Civil de 1916, inspirado em 

uma filosofia liberal e individualista tipicamente européia dos séculos XVIII e XIX‖ 

(TEPEDINO, 2011, p. 09). Os conflitos da codificação civil com a principiologia da 

Carta Constitucional rapidamente começaram a surgir, essencialmente nos aspectos 

relativos à família e à propriedade. 

Expressões do direito civil como a igualdade entre homens e mulheres, o 

reconhecimento das uniões estáveis, o direito sucessório, a filiação espúria 

reconhecida em igualdade de condições aos filhos havidos do casamento, a 

propriedade vinculada ao interesse social; criaram um verdadeiro abismo entre os 

novos ventos constitucionais e as regras civis, estas ainda ancoradas em ideais de 

séculos passados e em uma realidade Européia.  

No Brasil, Maria Celina Bodin de Morais e Gustavo Tepedino começaram 

a utilizar pioneiramente a expressão Direito Civil - Constitucional, tratando-se, 

naquelas oportunidades, e mesmo agora, de uma releitura do Direito Civil à luz da 

Constituição. De acordo com o que pediam os fatos sociais, leis ordinárias foram 

sendo aprovadas para irem reformulando as idéias e os dogmas ultrapassados, 

adequando a legislação civil à Constituição de 1988, e costurando nas bases 

civilistas uma enorme colcha de retalhos. 

O despertar civilista, no entanto, foi lento, de tal sorte que, quando a 

sociedade conheceu o Código Civil de 2002, ele já nascia velho, pois novos fatos 

sociais já se contrapunham à previsão legal codificada. Como constata Gustavo 

José Mendes Tepedino: 

 
Tamanho foi o avanço nos últimos 20 anos que o leitor que chega agora 
periga acreditar que a obra está pronta. Ledo engano. Sem prejuízo de todo 
esforço, há muito ainda por fazer. O direito civil continua impregnado da 
filosofia do século XVIII, sendo ainda tratado pela maior parte da doutrina e 
da jurisprudência, sob a ótica liberal, individualista, voluntarista e 
patrimonialista. O que dizer da disciplina das obrigações, do regime 
matrimonial de bens, das garantias reais e outros setores tão intensamente 
marcados, ainda hoje, pelos dogmas de outrora? O que dizer do inteiro 
ramo das sucessões, com suas imensas concessões à vontade individual, 
ou dos direitos da personalidade, ainda encarado por muitos sob o prisma 
tipificante do direito subjetivo? (TEPEDINO, 2011, p.10-11). 
 

Orlando Gomes (1985) constata que a grande profusão de Leis especiais 

foi a causa da agonia do Código Civil: ―Quebrada a unidade do sistema, deixou o 

código de condensar e exprimir os princípios gerais do ordenamento‖. 
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Provavelmente, a ‗agonia‘ do Código Civil tornou mais expressivos do ponto de vista 

doutrinário e jurisprudencial os preceitos e princípios desde 1988 expressos na 

Constituição. 

Tepedino e Orlando Gomes em suas observações retratam uma situação 

real da época, pois sendo o Direito Civil, como é, um espelho das relações sociais, e 

em face do extremo dinamismo da sociedade, obviamente o longo período de 86 

anos para a edição do Código Civil que substituiria o anterior de 1916 gerou essa 

profusão de leis específicas que socorriam casos concretos e, depois, agregavam-se 

como um apêndice do Código Civil Brasileiro. 

Sobre a Constituição e sua influência no Direito Privado, Ingo Wolfgang 

Sarlet entende que: 

A relação entre a Constituição e o Direito Privado pode ser descrita, pelo 
menos, a partir de duas perspectivas: a do Direito Privado na Constituição e 
a da Constituição no Direito Privado: Em primeiro lugar e ocupando um 
papel de destaque, situa-se a eficácia da Constituição na esfera do Direito 
Privado (a Constituição no Direito Privado), onde se cuida principalmente de 
uma interpretação conforme a Constituição, das normas de Direito Privado e 
da incidência da Constituição no âmbito das relações entre sujeitos 
privados, seja por meio da concretização da Constituição pelos órgãos 
legislativos, seja pela interpretação e desenvolvimento jurisprudencial. Além 
disso, importa não esquecer do fenômeno da inserção, na Constituição, de 
institutos originariamente oriundos do Direito Privado, em outras palavras, 
da presença do Direito Privado na Constituição. Justamente nesta hipótese, 
quando não estamos mais em face de institutos de Direito Privado 
propriamente ditos, mas sim, de disposições e normas constitucionais (que 
por sua vez incidirão na esfera jurídica privada por meio da outra via da 
constitucionalização), é que nos parece a solução mais adequada – pelo 
menos em termos terminológicos – falar em Direito Civil – Constitucional ou 
de um Direito Privado com status ou hierarquia constitucional (SARLET, 
2012, p. 19). 
 

Não restam dúvidas acerca das perdas legais do direito codificado que 

aos poucos veio cedendo lugar a leis especiais que respondiam a fatos sociais 

ocorridos em profusão, dando ênfase igualmente à aplicação diuturna dos princípios 

constitucionais que melhor respondiam às expectativas da sociedade, em 

substituição às vontades do individuo.  

Celina Bodin constata que a excessiva proliferação de leis especiais 

cuidando de matérias civis (inclusive por muitas vezes já previstas no sistema 

codificado) tira a razão de ser do Código Civil e dá início a novos subsistemas, que 

não se coadunam mais com o sistema codificado. Acerca destes novos rumos do 



38 
 

possivelmente chamado Direito Civil – Constitucional, diz Maria Celina Bodin de 

Morais: 

Parece interessante, pois, do ponto de vista da Ciência Jurídica, analisar as 
conseqüências jurídicas desta ditosa inflexão com relação aos destinos do 
direito civil. Gostaria então de partir de duas premissas básicas: A da noção 
de ordenamento jurídico e a da concepção da eficácia normativa das 
disposições Constitucionais (BODIN, 2016, p. 22). 
 

E continua didaticamente explicando as premissas que estabeleceu para 

chegar ao melhor conceito do que seria então o Direito Civil – Constitucional: 

 
São características peculiares de um ordenamento jurídico: a unidade, a 
coerência e a completude. São problemas próprios de um ordenamento 
jurídico, conseqüências diretas de suas características: o seu fundamento 
último de validade (que serve para configurar a unidade), a solução das 
antinomias ou contradições (que serve para manter a coerência), e o 
preenchimento das lacunas aparentes (que visa a atingir a completude ao 
menos tendencial de um ordenamento jurídico).Sobre a eficácia normativa 
das disposições constitucionais, esta é tese que já se consolidou. Embora 
as primeiras constituições tenham sido entendidas como portadoras de 
apenas um programa, um projeto político, em nosso tempo a doutrina 
amplamente majoritária, seja nacional, seja estrangeira, concorda acerca da 
força jurídica das regras e dos princípios da Lei Fundamental (BODIN, 2016, 
p. 23). 
 

Para Alexander Perazo Nunes de Carvalho e Renata Albuquerque de 

Lima (2015, p. 12): ―O direito privado passa também a conhecer o fenômeno do 

poder e da autoridade para condicionar suas relações, não sendo apenas do poder 

público o ataque contra a liberdade de manifestação do indivíduo e da dignidade da 

pessoa humana‖. 

A Constitucionalização do Direito Civil não representa de forma alguma 

uma espécie de segregação de aspectos do Direito Civil; como, por exemplo, o 

Direito das Famílias, das Sucessões ou das Obrigações, para serem estudados à luz 

do texto constitucional. 

Atualmente, a título de exemplo, o civilista necessita se atualizar em 

relação às leis referentes aos direitos do idoso, da criança e do adolescente; das 

uniões e casamentos homoafetivos; ao direito de propriedade, aos direitos da 

personalidade, às questões inerentes às incapacidades e suas consequências 

legais; ao direito sucessório dos companheiros, dentre outras dezenas de institutos 

que tomaram a frente das regras codificadas. 
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Além das leis especiais, deve ser levado em conta que os princípios 

constitucionais, alguns deles de natureza eminentemente civil como a dignidade da 

pessoa, a igualdade, a solidariedade, a liberdade; podem se sobrepor às leis 

ordinárias, principalmente em questões que envolvam conflitos, sejam de princípios 

ou de regras e princípios, conforme comentado no item precedente. 

Explica então Maria Celina Bodin que  

 
O código civil regulava as relações entre as pessoas privadas, seu estado, 
sua família e principalmente sua propriedade, consagrando-se como o reino 
da liberdade individual. Concedia-se a tutela jurídica para que o individuo 
isoladamente pudesse desenvolver com Lena liberdade, sua atividade 
econômica. As limitações eram as estritamente necessárias à viabilidade da 
convivência social. Emblemática em propósito é a concepção que no Code 
se tem acerca da propriedade, seu instituto central, ali definido como o 
―direito gozar dos bens e dispor bens, da maneira mais absoluta (BODIN, 
2016, p. 04-05). 
 

Sob esta moderna forma de se entender a codificação civil, a família é 

alçada a uma maior condição de importância, pois sendo, como é, o berço da 

sociedade e estando o individualismo expurgado das regras nacionais, apenas da 

família sairiam os frutos que consolidariam a nova visão do Direito Civil-

Constitucional. 

Pietro Perlingieri afirma, neste sentido que: 

 
A família como formação social, como ―sociedade natural‖ é garantida pela 
Constituição (art. 29 § 3º), não como portadora de um interesse superior e 
superindividual, mas, sim, em função da realização das exigências 
humanas, como lugar onde se desenvolve a pessoa (art. 2º da Const.) A 
família é valor constitucionalmente garantido os limites de sua conformação 
e de não contraditoriedade aos valores que caracterizam as relações civis, 
especialmente a dignidade humana: ainda que diversas possam ser as suas 
modalidades de organização, ela é finalizada à educação e à promoção 
daqueles que a ela pertencem (PERLINGIERI, 2007, p. 243-244).  
 

A proposta deste trabalho, adentrando nos meandros dos preceitos 

constitucionais (artigos e princípios) inerentes ao Direito de Família, é discutir este 

novo (e necessário) olhar para o Direito Civil, com um maior enfoque no afeto e na 

solidariedade, e em suas consequências; tratando mais precisamente do tema 

inerente à pensão alimentícia e seus efeitos quando, pelo fato preciso, existindo ou 

inexistindo o afeto, faz-se necessária uma abordagem mais principiológica (referente 

à dignidade da pessoa humana e à solidariedade). 
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Nesta linha, tratando o Direito Civil de uma inquestionável aproximação 

do Direito Constitucional, tem-se que a família, berço e célula primeira da sociedade, 

eleva-se a um universo social e, portanto, público; ganhando espaços 

constitucionais que antes não eram expressos ou claros. 

Este movimento de constitucionalizar o Direito Privado ou de privatizar o 

Direito Público envolve primeiramente a compreensão de que a dicotomia publico -

privado é ultrapassada, e, pois, se se passar a observar o direito como um feixe de 

normas, sejam elas morais ou jurídicas, certamente no caso específico, definirão sua 

incidência sobre o fato e sua implicação imediata e direta. 

Não há como ser melhor entendido o movimento inegável de 

Constitucionalização do Direito Civil, sem se partir das novas estruturas familiares e 

sua profunda influência na sociedade, ―tendo assim, por via de consequência, que 

se compreender a força da família numa sociedade cuja lei maior é voltada para a 

segurança social‖ (PERLINGIERI, 2007, p. 243-244). E continua Perlingieri 

afirmando: 

 
O sangue e os afetos são razões autônimas de justificação para o 
movimento constitutivo da família, mas o perfil consensual e a affectio 
constante e espontânea exercem cada vez mais o papel de denominador 
comum de qualquer núcleo familiar. O merecimento de tutela da família não 
diz respeito exclusivamente às relações de sangue, mas sobretudo àquelas 
afetivas que se conduzem em uma comunhão espiritual e de vida 
(PERLINGIERI, 2007, p. 244).  
 

Não se pode confundir a constitucionalização do direito civil com a 

interpretação de uma norma de acordo com a Constituição. São modos diferentes de 

se fazer ‗direito‘. O Direito Civil exige uma retroalimentação constante, releitura a 

partir dos fatos sociais e com base nos valores constitucionais. 

Não parece ser simples dizer que a constitucionalização exige um 

equilíbrio de caráter constitucional nas relações privadas. 

A inserção do privado no ambiente público é explicada por Perazo e 

Renata Albuquerque da forma seguinte: 

 
Assim, o privado passa também a conhecer o fenômeno do poder e da 
autoridade para condicionar suas relações, não sendo apenas do Pode 
Público o ataque contra a liberdade de manifestação do indivíduo e a 
dignidade da pessoa humana (CARVALHO; LIMA, 2015, p. 12) 
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Criam-se frentes de interpretação da regra ordinária à luz dos princípios 

do Direito Constitucional, sendo, por esta razão que, conforme Alexander Perazo 

Nunes de Carvalho e Renata Albuquerque de Lima (2015, p.12), ―os direitos 

fundamentais podem ser exercidos, porém nunca renunciados, pois historicidade, 

universalidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e a própria irrenunciabilidade, 

são características determinantes dos direitos fundamentais‖. 

Trazendo novamente ao debate o exemplo do alimentante e do 

alimentando que, necessitando ambos de pensão alimentícia, não têm condições de 

prover um ao outro das mínimas condições de sobrevivência; poder-se-ia 

diretamente lançar mão do princípio da dignidade da pessoa humana e do princípio 

da solidariedade, além do dever de socorro do Estado inserto nos seus artigos 1º, 

Inciso III e 3º, Inciso I de seu texto. 

A grande dificuldade, no entanto, é a compatibilização do texto 

constitucional, da lei ordinária codificada ou da lei extravagante, e o fato social 

conforme ele se passa, naquela situação precisa. Maria Celina Bodin, afirma que: 

 
Aceita-se hoje, cada vez mais, como metodologia obrigatória para a 
imprescindível reunificação do sistema, a necessidade de se proceder à 
releitura do Código Civil e das leis especiais – isto é – da normativa do 
direito civil – à luz da Constituição.Isto significa dizer-se que a igualdade – 
formal e substancial-, a solidariedade e a dignidade da pessoa humana se 
tornam os parâmetros axiológicos da jurisprudência e de todo o aparato 
jurídico conceitual, estando aptos a fundar uma verdadeira revolução nos 
conceitos jurídicos próprios do direito privado e, sobretudo, na função 
atribuída a estes conceitos (BODIN, 2016, p. 29). 

 

Não se pode olvidar que o direito de família tem por objeto discussões 

amiúdes de casos difíceis, uma vez que se enfronham na subjetividade do caso 

concreto, e, pois, na necessidade de que se sobressaiam princípios como a 

dignidade da pessoa humana e a solidariedade às regras frias, e ainda o que é mais 

sério, é a necessidade do julgador não se deixar levar pela tragédia e pela 

emotividade que envolve os casos de família, buscando a verdade para a melhor 

aplicação legal e principiológica, na certeza de que, qualquer que seja o enfoque 

que se empreste à solução do caso concreto, a justiça que o acompanha será 

sempre relativa. 
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2 A (IR)RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA SOBREVIVÊNCIA DOS 
CIDADÃOS 

 

O artigo 3º da Constituição Republicana de 1988 estabelece que são 

objetivos fundamentais da República: 

 
i. Construir uma sociedade livre, justa e solidária; ii. Garantir o 
desenvolvimento nacional; iii. Erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; iv. Promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de marginalização (BRASIL, 1988, online). 
 

O item III do artigo 3º da CF/88, qual seja a obrigação do Estado de 

erradicar a pobreza e a marginalização, com redução das desigualdades sociais, 

aqui interessa sobremaneira, tendo em vista que o foco deste trabalho diz também 

respeito à possibilidade material das pessoas para, com ou sem afeto, mas 

obedecendo ao princípio da solidariedade de forma compulsória, honrarem suas 

obrigações legais de mantença dos seus entes que comprovem a necessidade de 

receber pensão alimentícia. 

Mas o que fazer quando o credor da pensão alimentícia faz parte das 

estatísticas de desemprego e miséria? Apela-se para o Estado como credor 

constitucional da sobrevivência digna da pessoa? 

Como afirma José Afonso da Silva: 

 
Não é concebível uma vida com dignidade entre a fome, a miséria e a 
incultura, pois a liberdade humana com freqüência se debilita quando o 
homem cai na extrema necessidade, pois a igualdade e a dignidade da 
pessoa exigem que se chegue a uma situação social mais humana e mais 
justa. (SILVA, 2007, p. 39) 
 

O Secretário Geral da ONU, Ban Ki-Moon (2016, online) entende que: ―a 

pobreza é uma verdadeira humilhação, e para acabar com a humilhação causada 

pela pobreza, sugere a construção de sociedades inclusivas e o envolvimento de 

todas as pessoas em esforços globais neste sentido‖. Conforme a ONU NEWS 

(2016, online) ―Ban Ki-Moon lembra ser responsabilidade de todos os governos e 

sociedades resolver as desigualdades e garantir que todas as pessoas na extrema 

pobreza possam ter um futuro mais próspero‖. 

Ademais, conforme o site das Nações Unidas - Brasil, nas palavras de 

Martin Raiser:  
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Mudanças na política econômica brasileira devem buscar um novo modelo 
de crescimento sustentável, sem, contudo, penalizar os mais pobres, afirma 
o diretor do Banco Mundial para o Brasil, Martin Raiser, em artigo de 
opinião.Análise aponta que o país enfrenta desafios para manter conquistas 
sociais das últimas duas décadas. A situação requer reformas estruturais, 
como a da Previdência, e melhorias na gestão, para ampliar a equidade e a 
eficiência dos serviços públicos, permitindo manter, ou até mesmo expandir, 
o apoio aos mais vulneráveis. Martin Raiser, diretor do Banco Mundial para 
o Brasil: Nas últimas décadas, a pobreza extrema foi reduzida 
significativamente em todo o mundo. Um relatório recente do Banco Mundial 
— o Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality — mostra 
que entre 1990 e 2013, a taxa de pobreza extrema, que mede a proporção 
da população vivendo com renda abaixo da linha internacional de pobreza 
extrema — US$1,90 dólar por dia —, foi reduzida em aproximadamente 
70%, passando de 35% para 10,7% da população global. O número total de 
pobres extremos no mundo decresceu em quase 60%, passando de 1,85 
bilhões em 1990 para 767 milhões em 2013. Ou seja, o mundo tem hoje 
mais de um bilhão de pobres a menos do que tinha há duas décadas e meia 
atrás, apesar da população global ser 36% maior.No Brasil, durante o 
mesmo período, a taxa de pobreza extrema, medida pela linha 
internacional, caiu ainda mais rapidamente do que no resto do mundo. A 
queda foi de mais de 76%, passando de 20,6% da população brasileira em 
1990, a 4,9% em 2013 e a 3,7% em 2014. Além disso, o país foi 
responsável pela metade da queda da pobreza observada na América 
Latina e Caribe, apesar de contribuir somente com um terço da população 
da região.Vários fatores contribuíram para o sucesso do Brasil na redução 
da pobreza extrema. A Constituição de 1988 estabeleceu os fundamentos 
éticos e legais para uma sociedade mais justa e inclusiva. Ela assegurou 
direitos universais como acesso à educação, saúde e proteção social. 
(RAISER, 2016, online).  
 

Não restam dúvidas de que o discurso mundial está direcionado no 

sentido de erradicação da pobreza como uma prioridade para todos os países, e, 

não sem razão, esta acaba sendo uma voz comum, que ocupa os palanques 

eleitorais, os programas de governos, as reuniões ministeriais e de secretariado.  

Porque então, esta voz comum não chega ao bolso e ao prato do 

brasileiro? Certamente erradicar não é reduzir, ainda que se reconheça que a 

implementação de políticas públicas exigidas pela sociedade nos termos da 

Constituição/88 tem ajudado a reduzir a pobreza extrema na Brasil. Mas ela ainda é 

uma chaga aberta: 

 
Segundo o IBGE, para fazer com que as 54,8 milhões de pessoas que 
vivem com menos de US$ 5,5 por dia atinjam essa linha, é preciso de um 
investimento de R$ 10,2 bilhões mensais. A distância entre o rendimento 
médio em relação à linha é de R$ 187. Na comparação com 2016, houve 
um aumento em todos esses segmentos: o número de pessoas vivendo 
nessa faixa de renda cresceu em quase 2 milhões, o que pressiona também 
por um investimento de mais R$ 570 milhões, em média (TRISOTTO, 2018, 
online). 
 

http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
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Os poucos dados estatísticos aqui rapidamente mencionados (tendo em 

vista não ser este o escopo do trabalho), com informações preocupantes que 

aumentaram após a ‗época de ouro‘ de 2003, deixam antever que a ―gangorra entre 

a humilhação da pobreza extrema de um lado e a dignidade de outro, está 

gradativamente voltando a emparelhar seus pesos, porque o que se houve 

comumente é que o Estado está falido. 

O brasileiro vive hoje a odisséia do medo que esconde a revolta 

silenciosa e a pergunta diuturna: Por quê? 

O Estado tenta explicar que os ‗caixas vazios‘ do país e dos Estados têm 

ocorrido por conta de Legislações Previdenciárias, Fiscais e Sociais defasadas, e de 

alguns governos corruptos ou incompetentes, findando por se entregar ao cidadão a 

responsabilidade de modificar esta sucessão de naufrágios governamentais, o que 

deve ser feito através de seus deputados e senadores que, em muitas vezes, não se 

posicionam em prol da melhoria do povo, mas sim de seus interesses particulares. 

Mas a irresponsabilidade dos representantes legais do cidadão brasileiro 

é de tal monta que virou comédia caricata. As notícias divulgadas pelos meios de 

comunicação dão conta de que negócios e negociatas são feitos para serem 

permutados por votos que teoricamente deveriam colocar o país no recaminho do 

crescimento. 

Além de todas as claras dificuldades que enfrenta um país de dimensões 

continentais como o Brasil para se estabelecer política e economicamente, existem, 

como diria Drumond, ‗pedras no meio do caminho‘. (Do poema ‗No meio do 

Caminho‘ de Carlos Drumond de Andrade). 

A falta gritante de maiores investimentos na educação do povo seria uma 

primeira ‗pedra no meio do caminho‘ da liberdade intelectual e financeira do cidadão. 

Um povo ignorante intelectualmente não questiona seus direitos, não cobra 

explicitamente as promessas que lhes foram feitas em palanques e plataformas 

eleitorais e acredita nos novos argumentos que já foram ditos no passado e que no 

presente mudam apenas a ‗roupagem‘. 

Outras pedras no meio do caminho do brasileiro são a corrupção e a 

impunidade. O homem corrompe, como afirma Raulino Jacó Bruning (1997, p. 58) 

―devido a causas e fatores pré-existentes e para alcançar certos objetivos‖.  
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Bruno Brandão, diretor-executivo da Transparência Internacional no 

Brasil, comenta que: 

Desde 2012, o Brasil é um dos países que mais piora em termos de 
percepção da sociedade em relação ao nível de corrupção, de acordo com 
o índice da Transparência Internacional que avalia o tema em 180 países. 
Segundo ele, isso se deve às operações de combate às práticas ilícitas no 
setor público (BRANDÃO; RABINOVICI, 2018, online). 
 

E, na sequência, Bruno Brandão pontua que: 

 
Quando um país começa a confrontar o problema da corrupção de uma 
maneira mais contundente, o primeiro efeito é sempre uma piora da 
percepção da corrupção. Ou seja, se percebe mais, porque ela se torna 
mais visível. Então, isso não é de forma alguma uma novidade. Já vimos 
isso acontecer em diversos países (BRANDÃO; RABINOVICI, 2018, online). 
 

O jornalista e fundador do Museu da Corrupção, Moisés Rabinovici, por 

sua vez: 

Demonstra preocupação com a impunidade, dizendo que o Brasil é um país 
que tem o costume de ―dar um jeitinho‖ de ―adocicar‖ as punições a 
políticos, de modo que há dificuldade de impor a lei a pessoas em posições 
de poder. Afirma: Temos sempre uma ‗jabuticaba‘ no caminho, estamos 
sempre punindo com doçura o corrupto e não somos conscientes de que o 
Brasil está parado no tempo por causa da corrupção‖, afirma o jornalista. 
―Cada vez que permitimos uma violação, seja qual for, grande ou pequena 
da lei, ela leva consigo muitas outras violações. Esse é o mal do Brasil. Não 
se cumpre lei aqui. E quando vai cumprir, se é um político, descobre-se um 
jeito de ‗adocicá-la‘. 

 
Apesar de todas e tantas constatações acerca da corrupção alastrada no 

Brasil, seja por quais motivos forem, assiste razão a Eros Roberto Grau, jurista 

citado por Raulino Jacó Brüning em sua Tese de Doutorado sobre a corrupção e 

suas causas (1997, p. 60), quando afirma que: ―A noção que temos da coisa pública 

relaciona-a não ao povo, porém ao Estado. O público é o estatal, não o comum a 

todos." 

Sejam as ‗pedras‘ ou as ‗jabuticabas‘ colocadas no meio do caminho, o 

fato é que o brasileiro fala com aparente propriedade acerca da corrupção e da 

impunidade que prolifera no país, sem assumir também suas pequenas ‗corrupções‘ 

e ‗impunidades‘ pessoais que se evidenciam por ações, afirmações ou omissões 

bem frequentes. É o chamado jeitinho brasileiro 

A ignorância intelectual e legal, a falta de educação formal, o desemprego 

real ou o medo dele, a ‗corrupção‘ do afeto e da solidariedade (que nem sempre é 
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espontânea) são fatores que distorcem a verdade ou a realidade, como nas Ações 

de Guarda e Convivência ou nas Ações de Alimentos. 

É na subjetividade de temas como os que são discutidos amiúde no 

Direito de Família que se apresentam mais fielmente vícios emocionais que deitam 

por terra pactos afetivos, promessas antes juramentadas. E é antes da tragédia do 

desamor ou do embuste em que os valores ou princípios constitucionais são 

deixados de lado, que se sente mais e mais a omissão do Estado. 

O Estado é negligente diante das necessidades privadas. Quando muito, 

algumas políticas públicas são desenvolvidas, mas não têm o condão de erradicar a 

miséria. E a miséria rouba a dignidade, e esta leva consigo muitas vezes o afeto. 

Resta, como meio de sobrevivência das pessoas, o dever de se 

manterem e manter a família, o que finda por ser uma obrigação inescusável em 

face da solidariedade que, como princípio constitucional e como obrigação civil, 

ambas imiscuídas no princípio da dignidade da pessoa humana, não admite escusa. 

Em meio à pobreza extrema, à fome, ao desemprego e, principalmente, à 

desesperança crescente e ao desânimo, as pessoas nem sempre conseguem ser 

solidárias e nutrir afeto pelos seus, pois elas mesmas se sentem enganadas e reféns 

de um país irresponsável, que se diz pobre, não pune exemplarmente quem 

descumpre as leis e a ética, e não honra suas obrigações como deveria. É um 

péssimo exemplo de amor e zelo. 

2.1 SOLIDARIEDADE CONTRATUAL E SOLIDARIEDADE NAS RELAÇÕES 
FAMILIARES – ENTREO DESAMOR, A RESPONSABILIDADE E A REGRA 
 

A solidariedade enquanto fenômeno social dotado de relevância jurídica 

está tradicionalmente associada à esfera do Direito das Obrigações. No âmbito 

jurídico convencional, com efeito, a solidariedade ocorre quando, numa relação 

obrigacional composta de vários sujeitos, um deles detenha ou a faculdade de 

receber toda a dívida como se fosse o único credor, ou o dever de pagar o débito 

por inteiro como se fosse o único devedor. 

O princípio da solidariedade, em sua dimensão ético-moral, surgiu no 

mundo jurídico impulsionado pelo Estado Social, entre o fim do século XIX e início 
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do século XX. Sua afirmação implica no sentido coletivo e mútuo de 

responsabilidade, e na noção de transcendência social das ações humanas11.  

No constitucionalismo brasileiro, embora já vigorasse de há muito a noção 

de solidariedade como uma matriz axiológica (Aristóteles, por exemplo, já afirmava 

em clássica passagem que o homem não seria capaz de sobreviver ao isolamento 

social), o marco de regulação do pacto solidário tem assento na dicção do art. 3º, I 

da Carta Republicana de 1988, o qual preceitua: ―Art. 3º Constituem objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, 

justa e solidária; (...)‖. 

A compreensão da solidariedade como uma das espécies de obrigação 

legal predominou no direito privado nacional desde a Carta do Império, e 

permaneceu firme durante a vigência do Código Civil de 1916.  

Até então, a ideia de solidariedade se inspirava nas disposições do 

Corpus Juris Civilis12 (embora se afirme que o termo solidariedade foi empregado 

pela primeira vez na linguagem jurídica em meados do Sec. XVII), e designava 

apenas uma espécie de obrigação caracterizada pela pluralidade de partes, e pela 

perspectiva de unidade; ou no modo de seu cumprimento, ou na forma de percepção 

de seu objeto.  

Com o advento das Constituições Sociais do século XX, a perspectiva da 

solidariedade incorporou um significado mais amplo, passando não só a designar 

uma modalidade de obrigação, mas, igual e substancialmente, a definir uma diretriz 

geral de comportamento.  

A superação do individualismo jurídico liberal fez despontar um cenário de 

busca pelo equilíbrio entre os setores público e privado, mediante, dentre outros 

fatores, o fortalecimento dos direitos fundamentais e de seu sistema de proteção, e o 

                                                           
11

 A solidariedade, desse modo, exorta atitudes de apoio e cuidados de uns com os outros. Pede 
diálogo e tolerância. Pressupõe um reconhecimento ético e, portanto, co-responsabilidade. 
Entretanto, para que não fique estagnada em gestos tópicos ou se esgote em atitudes episódicas, a 
modernidade política põe a necessidade dialética de um passo maior em direção à justiça social: o 
compromisso constante com o bem comum e a promoção de causas ou objetivos comuns aos 
membros de toda a comunidade (DINIZ, 2008, p. 171). 
12

O Corpus Juris Civilis é o código do direito romano, surgido não em Roma, mas em 
Constantinopla, por iniciativa do imperador Justiniano, do Império Romano do Oriente (ROQUE, 
2018, online). 
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reconhecimento da solidariedade como elemento de conformação e de regulação da 

realidade jurídica13.  

Sob essa ênfase, tanto ética quanto moral, mas igualmente axiológica, a 

solidariedade, em especial no texto da Constituição Federal em vigor, alçou o status 

de princípio normativo expresso. Não por menos, o art. 3ª, I, da mesma Constituição, 

estabelece como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 

construir uma sociedade livre, justa e solidária.  

Nesse sentido, pois, a solidariedade, como princípio fundamental, e como 

marco de superação do Estado individualista, viabilizou o desenvolvimento da 

função social dos direitos subjetivos (como a propriedade e o contrato, v.g), e se 

estabeleceu como elemento indispensável de integração da dignidade da pessoa 

humana.  

A saber, na medida em que esta – a dignidade da pessoa humana – se 

ostenta como o mais essencial, talvez, de todos os direitos, sua plena realização 

está a depender de que os deveres recíprocos de solidariedade sejam aplicados e 

observados por cada indivíduo (LOBO, 2010, p. 129). 

A esse respeito, é oportuna a observação de Paulo Bonavides para quem: 

―o princípio da solidariedade serve como oxigênio da Constituição, conferindo 

unidade de sentido ao ordenamento jurídico, e auferindo a valoração da ordem 

normativa constitucional‖ (BONAVIDES, 1988, p. 259).   

Na disciplina do Direito das Famílias, a inserção do princípio da 

solidariedade resulta de uma coordenação hermenêutica entre os arts. 3º, I14, 22615, 

22716 e 23017, todos da Constituição de 1988; assentando suas bases na obrigação 

                                                           
13

 Sobre o tema, Cardoso (2012, p. 10) afirma que: ―(...) embora sua percepção não seja nova, pois, 
na Grécia, já se cogitava a solidariedade como amálgama para a formação da sociedade, na 
Revolução Francesa a fraternidade constituiu um dos seus ideais, e, após a Segunda Guerra 
Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos colocou o homem e seus diretos como 
membro da sociedade no eixo de sua acepção. No Brasil, somente a partir da Constituição de 1988 
houve uma preocupação direta em adotar tal valor como premissa maior de toda a ordem jurídica e 
social, fulcrada, por sua vez, na afirmação da dignidade da pessoa humana como valor fonte de todo 
o sistema jurídico‖.  
14

 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; 
15

 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
16

 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, 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 
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que se impõe à sociedade e ao Estado de conferir proteção aos agrupamentos 

familiares, às pessoas idosas, e à criança e ao adolescente.  

Solidariedade familiar é, portanto, realidade e norma. Enquanto realidade, 

deveria compreender uma espécie de fio condutor que permearia e regularia as 

relações entre pessoas que estão conectadas umas às outras, não em virtude de 

uma obrigação legal cogente, ou por submissão a um poder irresistível, mas porque, 

entre si, compartilham afetos, sentimentos e responsabilidades18. 

Mas nem sempre esta realidade se concretiza entre aqueles 

solidariamente obrigados, e o ‗fio condutor‘ pode se romper quando se lhe é cobrada 

a energia do afeto, e então se fica adstrito à norma cogente – obrigação legal de 

prestar alimentos entre membros de uma família, nos termos elencados no Código 

Civil. 

No núcleo familiar, a solidariedade, em especial, se projeta na 

reciprocidade de direitos e deveres entre cônjuges e companheiros, e na disciplina 

das relações pertinentes à filiação, servindo ora como o substrato lógico-jurídico de 

obrigações parentais diversas (dever de cuidado, dever de sustento, dever de 

educação, dever de assistência, etc.), ora como pressuposto fundamental ao 

reconhecimento e a afirmação de outros princípios, como o da proteção integral à 

pessoa dos filhos, o da paternidade responsável e o do melhor interesse da criança. 

Sobre essa relação entre a solidariedade e o modelo constitucional de 

família engendrado na Constituição de 1988, é oportuna a ilação de Rolf Madaleno: 

 
A solidariedade é princípio oxigênio de todas as relações familiares e 
afetivas, porque esses vínculos só podem se sustentar e se desenvolver em 
ambiente recíproco de compreensão e cooperação, ajudando-se 
mutuamente sempre que se fizer necessário (MADALENO, 2009, p. 63). 
 

A título de ilustração, o Código Civil atual é rico e repleto de normas 

assentadas no princípio da solidariedade familiar. Nesse prisma, merecem atenção, 

                                                                                                                                                                                     
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 
17

 Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-
lhes o direito à vida. 
18

 Segundo Giselda Hironaka ―[...] o direito não ‗está‘ na regra, ele ‗é‘ vida, fluida e amorfa. [...] O 
Direito de família não externa o objeto. É o próprio exercício da vida. Não é produto do legislador ou 
das decisões judiciais, posto situação humana das mais íntimas, não daquelas vulgares cujo condão 
é a pura vontade, mas sim daquelas ligadas pelo sangue e pelo afeto‖.   
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por exemplo, o art. 1.51319, que protege a ―comunhão de vida instituída pelo 

casamento e pela união estável, preceituando que ela só é possível ante a 

cooperação entre seus membros; o art. 1.63020, que define o poder familiar não 

como uma manifestação de proeminência dos pais sobre os filhos, mas como um 

encargo que deve ser exercido em favor e em proveito dos interesses dos últimos; o 

art. 1.56621, que prescreve a mútua colaboração dos cônjuges na direção da família, 

e a recíproca assistência moral e material entre eles; o art.1.56822, que encerra a 

presunção de esforço comum para fins de ulterior partilha na aquisição de bens 

amealhados na constância do casamento, o art. 1.69423, que estabelece que o dever 

de prestar alimentos a parentes, cônjuge ou companheiro pode ser transmitido aos 

herdeiros no limite dos bens que receberem, e o art. 1.70724, que proíbe a renúncia 

à pensão alimentícia, vedando, igualmente, que seu respectivo crédito seja objeto de 

cessão, compensação ou penhora. 

Não obstante, o mais expressivo e palpável aspecto de incidência do 

princípio da solidariedade sobre as entidades familiares está, sem dúvida, na 

disciplina da obrigação de prestar alimentos entre parentes, e entre cônjuges e 

companheiros25.  

                                                           
19

 Art. 1513, CC: É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de 
vida instituída pela família. 
20

  Art. 1.630, CC: Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores. 
21

 Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: I - fidelidade recíproca; II - vida em comum, no 
domicílio conjugal; III - mútua assistência; IV - sustento, guarda e educação dos filhos; V - respeito e 
consideração mútuos. 
22

 Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos 
do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime 
patrimonial. 
23

 Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de 
que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 
necessidades de sua educação. 
24

 Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o 
respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. 
25

 Conforme Farias e Rosenvald (2010, p. 666): ―Ora, a afirmação de uma sociedade livre, justa e 
solidária (solidariedade social) afirma, sem dúvida, a supremacia da proteção da pessoa humana em 
detrimento da desmedida proteção patrimonial que sempre norteou o Direito Civil (antes da Carta 
Magna) (...) Por isso, a fixação dos alimentos deve obediência a uma perspectiva solidária (CF, art. 
3º) norteada pela cooperação, pela isonomia, e pela justiça social – como modos de consubstanciar a 
imprescindível dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Nessa linha de idéias, é fácil depreender 
que, comprometida em larga medida a concretização dos direitos econômicos e sociais afirmados 
pelo Pacto Social de 1988 de pessoas atingidas pelo desemprego, ou pela diminuição da capacidade 
laborativa (e.g., em adolescentes, em jovens ainda estudantes, em idosos, em deficientes, etc.), os 
alimentos cumprem a relevante função de garantir a manutenção de pessoas ligadas pelo 
parentesco. Ou seja, a obrigação alimentar é, sem dúvida, expressão da solidariedade social e 
familiar (enraizada em sentimentos humanitários) constitucionalmente imposta como diretriz da nossa 
ordem jurídica‖.  
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A divisão de encargos familiares em consonância com os rendimentos, as 

possibilidades e as necessidades de cada membro; constitui desdobramento direto 

do princípio da solidariedade.  

Nada, sequer a vontade manifestada das partes, é capaz de afastar, ou 

de excepcionar o cumprimento desse dever. Cuida-se, assim, de matéria de ordem 

pública, cujo fundamento mais próximo é a própria dimensão social que reveste o 

correspondente direito de receber alimentos.  

Possível, então, considerar, sob esse enfoque, que o princípio da 

solidariedade familiar é, ao mesmo tempo, o pressuposto normativo, e o referencial 

jurídico de interpretação do direito a alimentos no contexto do constitucionalismo 

nacional26.   

Relativamente ao âmbito familiar, as bases normativas do princípio da 

solidariedade estão dispostas nos arts. 226 e 230, da Constituição, que tratam, 

respectivamente, da família como base da sociedade e da proteção, amparo e 

inclusão das pessoas idosas. 

De igual modo, o art. 227 (CF) atribui à família, à sociedade e ao Estado o 

dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem 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. 

Já o art. 6º, caput,27 por sua vez, com redação última introduzida pela 

Emenda Constitucional nº 90/2015, positivou o chamado direito à alimentação digna, 

inserindo-o no rol dos direitos sociais expressos ou estabelecidos, entre os quais 

figuram, também, os direitos à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, ao 

transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à 

infância, e à assistência aos desamparados.  

                                                           
26

 Conforme Dworkin (2002, p. 568): ―Chamo de princípio a um padrão que deve ser observado não 
porque ele avançará ou assegurará um estado econômico, político ou social altamente desejável, 
mas porque ele é uma exigência de justiça ou equidade (fairness) ou de alguma outra dimensão da 
moralidade‖. 
27

 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
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E, finalmente, o art. 22928, acomete aos pais a obrigação de assistir, criar 

e educar os filhos menores, designando aos filhos maiores o dever de ajudar e de 

amparar os pais na velhice, na carência e na enfermidade. 

Conforme está disciplinada no texto constitucional em vigor, a 

solidariedade não é só um alicerce estruturante do Estado Democrático. Ela, 

juntamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, constitui a própria base 

essencial de proteção e de afirmação dos direitos e das relações privadas no âmbito 

das famílias29.  

Outro dado importante está na própria dimensão constitucional que ora se 

confere ao direito a alimentos como instituto derivado do princípio da solidariedade.  

Assim compreendido, o direito a alimentos se consagra como autêntico 

direito fundamental, e passa, nessa qualidade, a desfrutar de eficácia direta, 

imediata e independente. 

Nesses termos, seria possível cogitar, por exemplo, de que, em 

determinadas situações concretas, o direito de exigir alimentos – bem como o dever 

de prestá-los - supostamente pudesse alcançar situações fáticas não 

necessariamente previstas em lei, ou contempladas em norma ordinária específica.  

Um outro enfoque, diz respeito à relevância da obrigação solidária tanto 

prática, quanto científica. Estudar o direito/obrigação a alimentos numa perspectiva 

constitucional e moral é ocupar-se de buscar uma interação entre questionamentos 

de fundo teórico e suas repercussões no contexto do quotidiano forense.  

No entanto, o que certamente confere maior viés científico a esse trabalho 

é o seu desiderato não só de compreender o afeto e a solidariedade como pilares da 

família constitucional, seja ou não o afeto um princípio, com o escopo de rediscutir o 

alcance normativo dos temas, introduzindo a complexidade do afeto nas relações 

obrigacionais solidárias, com vistas à prestação alimentícia a ser realizada não 

apenas por pessoas que detém entre si laços de parentesco, mas entre pessoas 

que, durante tempos de vida, desenvolveram entre si laços de afeto. 

                                                           
28

 Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o 
dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 
29

 Comentando sobre a sistematização entre os princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa 
humana, e sua influência nas relações de família, Adriana Fazolo Pilati Sheleder e Renata Holzbach 
Tagliari (2018, online) assentam que ―O princípio da solidariedade, ao lado do princípio da dignidade 
humana, constitui núcleo essencial da organização sócio-politico-cultural e jurídica brasileira. 
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2.2 SOB O FOCO DO AFETO E DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA E DA SOLIDARIEDADE, QUESTÕES DE FUNDO TEÓRICO 
REFERENTES À PENSÃO ALIMENTÍCIA NO DIREITO DE FAMÍLIA; A SOLIDÃO 
DO AFETO 
 

Como dito alhures, a sobrevivência digna está entre os mais 

fundamentais direitos da pessoa, alcançados através do crédito alimentar judicial ou 

extrajudicial, onde supostamente se teriam então recursos necessários para uma 

mantença digna, sem humilhação ou miséria. Como explica Rolf Madaleno: 

 
Os alimentos são destinados a satisfazer as necessidades materiais de 
subsistência, vestuário, habitação e assistência na enfermidade e também 
para responder às requisições de índole moral e cultural, devendo as 
prestações atender à condição social (MADALENO, 2008, p. 635). 
 

Pontua Zygmunt Bauman que: 

 
No mundo moderno notadamente instável e constante, apenas em sua 
hostilidade a qualquer coisa constante, a tentação de interromper o 
movimento, de conduzir a perpétua mudança a uma pausa de instalar uma 
ordem segura contra todos os desafios futuros, torna-se esmagadora e 
irresistível. (BAUMAN, 2015, p. 21) 
 

Assiste razão o discurso de Bauman quando fala em modernidade líquida. 

É como se as pessoas vivessem apressadas, querendo experimentar as 

possibilidades e deixando para trás famílias constituídas, e em muitas das vezes, 

desamparadas. 

O afeto escorre pelas mãos como um banho de amor passageiro. E com 

ele, vão-se as promessas, os pactos éticos, os conflitos e as mágoas. 

E nos amores líquidos, sejam heteroafetivos, poliafetivos, monoparentais, 

homoafetivos, ou anaparentais, vão se criando parentescos que não pediram para 

sê-los e que, mais hora ou menos hora, alguns deles estarão obrigados 

principiologicamente e legalmente a contribuir com a mantença daqueles sectários. 

É esperado que o afeto exista entre as pessoas que iniciaram uma 

relação, mas é admissível que este sentimento não esteja presente entre sogro e 

sogra, tios, sobrinhos e primos. 

Quando a separação trás consigo um afeto em frangalhos, o desrespeito 

entre seus desafetos ainda trará consigo (se for o caso) a obrigação de mantença, 
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através do pagamento de uma pensão alimentícia como mais um motivo de 

afastamento. 

A obrigação de pagar/receber a pensão alimentícia torna as pessoas 

ansiosas, medrosas, desleais. De um lado, por poucos recursos, o receio de manter 

os filhos, reduzindo o padrão de vida; de outro, o desbrio de não conseguir pagar a 

pensão, se manter e ter condições financeiras de iniciar uma nova família, quando 

este for um fator importante para os novos planos.  

É difícil seguir em frente, muitas vezes, carregando a mágoa de um 

relacionamento desfeito. É complicado este momento de desafeto, porque, em 

muitas ocasiões, as partes não falam honestamente sobre suas necessidades, ou 

omitem a realidade, e o juiz se vê obrigado a arbitrar uma pensão alimentícia apenas 

sopesando as provas dos autos e as omissões ou circunstâncias, que nem mesmo 

as partes participam a seus advogados. 

Mas quando a parte que deve alimentos comprova em juízo não poder 

fornecê-los sem prejuízo de sua sobrevivência, a lei admite a chamada pensão 

avoenga, que para alguns autores constitui litisconsórcio necessário, mas que será 

devido na proporção dos recursos de cada um. 

Situação mais delicada chega para o credor em vida ou para os herdeiros 

post mortem quando o devedor de alimentos mantém, ou manteve, uma outra 

família. Se em vida, a existência de uma família paralela envolve pessoalmente o 

investigado; quando a ação se realiza após sua morte, ela acaba por envolver os 

filhos supervenientes à morte, a viúva e, em certos casos, seus parentes. Nestes 

casos, o credor ou os herdeiros obedecem aos princípios e à lei, sem um mínimo de 

sentimento que venha a unir aquelas famílias. 

A obrigação de contribuir com a mantença de parentes através da pensão 

alimentícia advém da lei que se esteia principalmente em princípios como a 

dignidade da pessoa humana e a solidariedade. 

Pietro Perlingieri, citado por Maria Celina Bodin de Morais (2016, p. 75), 

afirma que o ‗direito é a transformação da realidade‘ pela força coercitiva da lei. Mas 

não se pode discutir que o atendimento aos princípios constitucionais precede até à 

própria regra expressa. E como já comentado antes, o princípio constitucional tem 

incidência direta e imediata no caso concreto. 
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Maria Celina Bodin de Morais, indicando Sylviane Agacinski (1999, p. 98), 

reflete acerca da efetividade principiológica constitucional da forma seguinte: 

  
A maior dificuldade do direito tem sido estabelecer um compromisso (pacto) 
aceitável entre os valores fundamentais comuns, aqueles aptos a delimitar 
os enquadramentos éticos e morais, nos quais as leis se inspirem, e os 
espaços de liberdade, os mais amplos possíveis, de modo a permitir a cada 
um a escolha dos seus atos e a condução de sua vida particular, de sua 
trajetória individual, de seu projeto de vida (BODIN, 2016, p. 75). 
 

Municiada por uma lógica inescusável, continua a professora Celina 

Bodin: 

 
Toda essa problemática nos põe diante do desafio de distinguir quais sejam 
os atributos intrínsecos à pessoa humana, cuja proteção o direito é 
chamado a garantir e promover e de que forma tais atributos devam ser 
relativamente hierarquizados (BODIN.2016, p. 75). 
 

No direito de família, especificamente em relação à obrigação de pagar 

pensão alimentícia nos casos expressos em lei, o princípio da dignidade da pessoa 

humana elevada ao topo do ordenamento jurídico alterou de forma substancial a 

estrutura do patriarcalismo, influenciando sobremaneira a interpretação e aplicação 

dos institutos jurídicos (BODIN, 2018, p. 134). 

Neste sentido também se posiciona Maria Berenice Dias, citando Ana 

Carolina B. Teixeira e Maria de Fátima F. de Sá: 

 
Na medida em que a ordem constitucional elevou a dignidade da pessoa 
humana a fundamento da ordem jurídica, houve uma opção expressa pela 
pessoa, ligando todos os institutos à realização de sua personalidade. Tal 
fenômeno provocou a despatrimonialização e a personalização dos 
institutos jurídicos, de modo a colocar a pessoa humana no centro protetor 
do direito (2004, p. 21). O princípio da dignidade humana não representa 
apenas um limite à atuação do Estado, mas constitui também um norte para 
sua ação positiva (DIAS, 2010, p. 30). 
 

Sob a proteção do princípio constitucional da dignidade humana, Maria 

Berenice Dias também deixa mais claros os parâmetros de garantia para a criança e 

o adolescente: 

 
A dignidade da pessoa humana é principio fundamental da constituição 
federal de 1988, conforme o artigo 1º inciso III. Quando cuida do Direito de 
Família, a Carta Federal consigna no artigo 226 § 7 que o planejamento 
familiar está assentado no principio da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável. Já artigo 227 prescreve ser dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, a 
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profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e a 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
pois que são as garantias e os fundamentos mínimos de uma vida tutelada 
sob o signo da dignidade da pessoa, merecendo especial proteção pelo fato 
de o menor estar formando sua personalidade durante o estágio de seu 
crescimento e desenvolvimento físico e mental (MADALENO, 2009, p. 19). 
 

E Maria Celina Bodin de Morais, assentando serem contrárias à dignidade 

todas as atitudes que reduzem a pessoa à condição de objeto, pontua que: 

 
O substrato material da dignidade desse modo entendida pode ser 
desdobrado em quatro postulados: i) o sujeito moral (ético) reconhece a 
existência dos outros como sujeitos iguais a ele; ii) merecedores do mesmo 
respeito à integridade psicofísica de que é titular; iii) é dotado de vontade 
livre, de autodeterminação; iv) é parte do grupo social em relação ao qual 
tem a garantia de não ser marginalizado (BODIN, 2016, p. 85). 
 

Não basta, porém, a liberdade formalmente reconhecida, afirma José 

Afonso da Silva, citando Jesus Gonzalez Perez, e continua: 

 
A dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático 
de Direito, reclama condições mínimas de existência digna conforme os 
ditames da justiça social, como fim da ordem econômica. É de lembrar que 
constitui um desrespeito à dignidade da pessoa humana um sistema de 
profundas desigualdades, uma ordem econômica em que inumeráveis 
homens e mulheres são torturados pela fome, inúmeras crianças vivem na 
inanição, a ponto de milhares delas morrerem em tenra idade (SILVA, 1998, 
p. 93). 
  

A Constituição Republicana de 1988, determina no seu artigo 3º, inciso I, 

que é dever de todos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

A solidariedade é, pois, princípio inserido expressamente na Constituição 

como objetivo a ser perseguido diuturnamente. O legislador Constituinte conclama 

diretamente os Poderes da República e o povo brasileiro a desenvolverem atuações 

que visem a justiça distributiva, voltada para a igualdade e para a liberdade do 

cidadão; sem excluídos ou marginalizados. 

Maria Celina Bodin de Moraes indica que: 

 
Mais importante, todavia, parece ser o destaque da idéia de que não há 
neste caso, um número aprioristicamente determinado de situações 
jurídicas subjetivas tuteladas, uma vez que o que se visa a proteger é o 
valor da personalidade humana, sem limitações de qualquer gênero, 
ressalvadas aquelas postas no interesse de outras pessoas, dotadas de 
igual dignidade (Moraes, 2016, p. 114). 
 



57 
 

Renata Vilela Multedo (2017, p. 256), concentrando suas observações no 

princípio da solidariedade, afirma que ―quando tratamos de alimentos, o princípio da 

solidariedade sobrepõe-se ao da liberdade, ao ponto de se poder justificar a 

imposição de uma obrigação, mesmo após ter sido dissolvido o vínculo conjugal‖. 

E a professora Maria Berenice Dias (2015, p. 48-49) afirma que ―de fato, 

uma das formas mais claras de concretização do princípio constitucionalmente 

previsto da solidariedade familiar são os alimentos, que, por sua vez, consagram a 

idéia de que a pessoa só existe enquanto coexiste‖.  

É perceptível que os autores familiaristas abraçaram, com verdadeiro 

fervor e romantismo, a idéia de que o afeto é um princípio de importância 

fundamental para a formação dos encontros familiares.  

Mas, reservando o debate ou o dissenso para outro momento deste 

trabalho, seria aqui importante pontuar que os alimentos são devidos por questões 

principiológicas de dignidade e solidariedade, e o serão ainda que inexista afeto 

entre credores e devedores da obrigação, pois o dever/direito de que se cuida é de 

natureza também legal e jurisprudencial, o que está disposto no Código Civil de 

2002 (artigos 1694 a 1.710)30, na Lei 5.478/68 (Lei de alimentos) e na Jurisprudência 

nacional (Decisão do Ministros Luis Roberto Barroso), da forma seguinte: 

i. Alimentos entre ex-cônjuges e ex-companheiros – Com a igualdade 

entre o homem e a mulher, resta óbvio que após desfeito o vínculo marital pelo 

divórcio, ou pelo término da união estável, não se haveria de falar em alimentos 

recíprocos. No entanto, existem nas uniões os chamados pactos éticos em que o 

varão é o único mantenedor da família e, por ocasião do término do casamento, sem 

nunca ter trabalhado durante, a virago ficará desamparada (ou vice-versa). O 

principio da solidariedade justifica que ele receba uma pensão durante um período 

de tempo que facilite seu ingresso no mercado de trabalho. Este tempo sofre 

variações de acordo com o caso e com o posicionamento do Tribunal de cada 

Estado, mas a regra geral é a de que os alimentos entre cônjuges e companheiros 

são temporários31. 

                                                           
30

 Os Artigos 1694 a 1710 do Código Civil cuidam da obrigação de prestar alimentos entre cônjuges, 
companheiros, ascendentes e descendentes consangüíneos. 
31

 Alimentos entre cônjuges e companheiros – Artigo 1694 do Código Civil. 
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ii. Os alimentos podem ser requeridos de descendentes para o 

ascendente ou o contrário, mas neste caso não se há por decidir legitimação ad 

causam, pois a obrigação de prestar alimentos advém do Poder Familiar. 

Judicialmente o credor faz o pedido comprovando o poder familiar e com base nas 

suas necessidades igualmente comprovadas, juntamente com as possibilidades do 

devedor e na razoabilidade do valor perseguido; o Magistrado, analisando as provas 

carreadas aos autos, fixará ‗in limine‘ alimentos provisórios e, depois de instruída a 

ação, alimentos definitivos.32 

iii. No entanto, se exauridas as buscas pelas possibilidades do devedor de 

alimentos, no caso do item ii, sobressair a prova de sua impossibilidade, o juiz, a 

pedido do credor, chama aos autos os avós dos alimentandos, sendo esta a 

possibilidade de pagamento de pensão avoenga, em que os avós, sejam do tronco 

materno ou do tronco paterno, pagarão a pensão de alimentos proporcional às suas 

possibilidades.  

Se, no entanto, o credor de alimentos, por não ter parentes 

consanguíneos de primeiro grau que possam suprir a obrigação, optarem por entrar 

direto contra os ascendentes/descendentes de segundo grau na linha reta 

consanguínea, esta ação é chamada de Ação de Alimentos Avoenga. Neste caso, 

cada avô responderá de acordo com suas possibilidades e com as necessidades 

dos alimentandos, sem cumulação.33 

A ação avoenga não é possível, de acordo com o Código Civil, entre 

sogros e genro e nora, pois neste caso não há parentesco por consanguinidade. 

iv. Aquele dos cônjuges ou companheiro que for o responsável pela 

separação terá direito a alimentos, mas com valores mínimos que possam cobrir 

suas necessidades mais urgentes. É o único momento em que se discute a culpa de 

                                                           
32

 Lei nº 5478/68 – Lei de Alimentos. 
33

Art.1.694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de 
que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 
necessidades de sua educação. 
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos 
da pessoa obrigada. 
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade 
resultar de culpa de quem os pleiteia. 
Art. 1696 - O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os 
ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. 
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um dos cônjuges ou companheiros pelo término do casamento ou da união 

estável34. 

v. Os alimentos, de acordo com a Lei (Código Civil e Lei de Alimentos), 

são devidos entre parentes consanguíneos35, o que exclui todos os parentes por 

afinidade, como sogros sogras, genro, nora, cunhados.  

Ainda que não seja usual, de acordo com o Código Civil Brasileiro, podem 

ser credores de alimentos os parentes indicados no artigo 169736, tendo em vista a 

consanguinidade, ainda que sejam parentes transversais de segundo grau.  

Assim, nos termos da Lei, são obrigados a prestar alimentos, se 

solicitados, os irmãos, germanos ou não; obedecendo-se a ordem de proximidade 

parental e a solidariedade obrigacional do grupo. 

vi. Não se pode esquecer no rol de credores e devedores de alimentos 

aqueles que alegam e provam ter tido com o outro uma relação de filiação 

socioafetiva. Neste caso, mesmo o credor tendo o ascendente registral, poderá fazer 

jus a uma outra pensão alimentícia do ascendente socioafetivo (decisão de Supremo 

Tribunal Federal).37 

vii. Se, durante a separação de fato, ainda não esteja resolvida a partilha 

dos bens, e um dos cônjuges permanecer na posse da maioria do patrimônio imóvel, 

é devido para o outro os chamados alimentos compensatórios, que seriam uma 

espécie de aluguel pelo uso da meação de um bem que, de acordo com o Regime 

Patrimonial de Bens, também pode pertencer à meação do outro. 

Apenas os alimentos compensatórios não têm caráter indenizatório e, por 

isso, não cabe prisão civil em eventual cumprimento de decisão ou sentença. 

                                                           
34

 Artigo 1704 e parágrafo único. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de 
alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha 
sido declarado culpado na ação de separação judicial. 
Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e não tiver parentes 
em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-
los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. 
35

 Artigo 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos 
de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender 
às necessidades de sua educação. 
36

 Artigo 1697 - Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de 
sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais. 
37

 Decisão do STF sobre vínculo de filiação socio-afetiva.  
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viii. Tanto na paternidade socioafetiva quanto na paternidade cartorial, 

mesmo que entre pais e filhos não tenha vínculos de consangüinidade ou de 

afetividade, a solidariedade persiste tanto quanto o dever de prestar alimentos. 

Neste caso, a pensão alimentícia é cumulativa com eventual valor que o credor 

receba a esse título do pai biológico e do pai socioafetivo (cartorial). 

 

Enquanto se acreditou que a maneira mais adequada de tutelar os seres 
humanos era aquela ligada à proteção de sua essência individual, a 
expressão do jurista era de melancolia e de desconsolada solidão: O direito 
de ser homem contém o direito de que ninguém me impeça de ser homem, 
mas não o direito de que alguém me ajude a conservar minha humanidade. 
O princípio da solidariedade, ao contrário é a expressão mais profunda da 
sociabilidade que caracteriza a pessoa humana. No contexto atual a Lei 
Maior determina – ou melhor – exige que nos ajudemos mutuamente a 
conservar nossa humanidade, porque a construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária cabe a todos e a cada um de nós (BODIN, 2016, p. 250). 
 

O princípio da dignidade da pessoa humana chama, como um 

complemento, o princípio da solidariedade. Estes princípios explicam a obrigação de 

prestar alimentos, mas a afetividade precisaria vir igual e umbilicalmente ligada a 

eles? 

Se assim o fosse, a obrigação de prestar alimentos só se concretizaria se 

entre alimentandos e alimentantes existisse, também necessariamente, um 

compromisso de afeto. Mas isso não é verdade. 

Os alimentos são devidos e pagos naqueles casos previstos em lei ou na 

jurisprudência, porque o pagamento é coercitivo e existe uma sanção em caso de 

descumprimento. 

Ainda que se apele para a compaixão como um tipo de afeto, ainda 

assim, o afeto que um dia aproximou se transmuda em verdadeiro embuste quando 

um dos membros da família é obrigado a pagar pensão alimentícia. A obrigação 

patrimonial deixa para trás a compaixão e o afeto assiste solitário seu abandono. O 

ter é superior ao contribuir, ao ajudar. 

Para Maria Berenice Dias, o afeto no direito de família teria uma 

importância principiológica, que sujeita a raça humana a um entrelaçamento 

universal. Segundo ela: 
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O afeto não é somente o laço que envolve os integrantes de uma família. 
Igualmente tem um viés externo entre as famílias, pondo humanidade em 
cada família, compondo no dizer de Sergio Resende de Barros, a família 
humana universal, cujo lar é a aldeia global, cuja base é o globo terrestre, 
mas cuja base sempre foi e sempre será, a família (DIAS, 2016, p. 71). 
 

Causa clara inquietação quando doutos do direito de família colocam o 

afeto no centro das relações formadoras de uma família. É certo que o afeto pode 

ser visceral para a formação de uma família, mas no universo dos fatos sociais, o 

afeto não é forte o suficiente para fazer frente ao desamor e ao poder financeiro. 

E é assim que, em meio à dignidade da pessoa e da solidariedade, o 

afeto é isolado dos sentimentos e valores inerentes à obrigação de manter os 

dependentes, sobrepondo-se ao afeto e à compaixão, inclusive com viés coercitivo. 

Rolf Madaleno explicou citando Giselle Câmara Groinga que  

 
O amor é condição para entender o outro e a si, respeitar a dignidade e 
desenvolver uma personalidade saudável, e certamente nunca será 
inteiramente saudável aquele que não pode merecer o afeto de seus pais 
ou de sua família, ou muito mais grave, se não recebeu o afeto de ninguém 
(MADALENO, 2009, p. 64). 
  

Tomando essa linha de pensamento, não se pode olvidar o quanto o amor 

é um valor necessário ao ser humano. É inegavelmente um valor desejado, mas em 

muitos casos, é um sentimento momentâneo e ao final, solitário e isolado. Quando 

então o afeto existe, não se deve apertá-lo, porque é provável que ele lhe escorra 

pela vida como água, se ele não lhe chega agregado a outros valores e princípios 

como o companheirismo, o respeito, os planos, a tolerância, a compaixão. 

O afeto é um valor moral que deverá estar inserido nos princípios ou na 

forma de exercê-los. Mas é incerto. Pode ser e não ser. Ir e voltar, ou não ser 

completo. O princípio sempre é. Mesmo não aplicado ao caso concreto por ter 

havido colisão com outro princípio, sua chama, sua força, não apaga. 

Existem dois parâmetros para que se possa falar em afeto, liberdade e 

solidariedade familiar. Estes divisores colocam-se entre a obrigação de ser solidário 

e o poder livre de ser solidário. 

A liberdade não convive bem com a obrigação legal de ser solidário e, 

menos ainda, o afeto é bom companheiro do pagamento compulsório. 
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3. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, A AFETIVIDADE E A SOLIDARIEDADE 
COMO BASES JUSTIFICADORAS (OU NÃO) DA JUDICIALIZAÇÃO DO PLEITO 
DE ALIMENTOS EM SITUAÇÕES PARENTAIS NÃO EXPRESSAMENTE 
PREVISTAS EM LEI. 

 

O século XX amanheceu em uma sociedade patriarcal, com valores 

patrimoniais acentuados, com claras distinções entre o público e o privado, e com 

um Código Civil que se propunha a solucionar os problemas dos indivíduos, 

principalmente no âmbito patrimonial e nas relações obrigacionais em geral. 

Neste período, as famílias não discutiam direitos pessoais, ‗comezinhos‘ 

(para a época), como parceria, solidariedade, afeto. Sobressaía a responsabilidade 

do pater famílias. Aquelas famílias não precisavam, via de regra, esperar ou 

requerer a proteção do Estado, porque contavam com a proteção de seu senhor. 

Mesmo desfeito o núcleo familiar, quando assim o eram, sua mantença era ou 

estava garantida pelo patriarca. Mas se o patriarca não dispunha de recursos, a 

fome arrastava as pessoas em busca da proteção do Estado; essa sim, mais difícil 

de chegar. 

A proteção legal das pessoas, com mais evidência para a proteção 

patrimonial, estava ligada à Codificação Civil de 1916 e, aos poucos, à legislação 

especial que modificava um ou outro conceito legal, de acordo com as exigências 

dos fatos sociais. 

Maria Celina Bodin de Morais informa que:  

 
O Código Civil de 1916 representou o ―Estatuto da Vida Privada‖, tendo 
esse sido projetado para dar solução a todos os problemas da vida dos 
particulares. Visava a regular a totalidade das relações privadas, dirigindo-
se ao individuo isoladamente considerado (BODIN, 2016, p. 24). 
 

E continua a autora:  

 
O Código Civil era, naquele momento, o centro do sistema de direito civil, 
isto é, o centro de regulamentação das relações jurídicas intersubjetivas das 
pessoas privadas. Mas a centralidade do Código Civil logo viria a perder-se. 
A multiplicação da produção da legislação especial e, especialmente da 
intervenção estatal, acabou por reduzir o código a disciplina residual ou, de 
qualquer modo, disciplina incapaz de servir de centro de referência (BODIN, 
2016, p. 25). 
 

No Brasil, até a edição do Novo Código Civil (Lei nº 10.406 de 10 de 

janeiro de 2002), inúmeras leis especiais foram editadas tratando especificamente 
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de assuntos até já tratados no velho código, mas muitas vezes de forma mais 

abrangente, buscando adequar o ordenamento jurídico à realidade nacional, aos 

fatos jurídicos, aos anseios da população. 

Na opinião de Maria Celina Bodin de Morais: 

 

As leis especiais passam a constituir o direito geral de um instituto ou de 
uma inteira matéria. Ao Código não se pode mais reconhecer o valor de 
direito geral, de sede de princípios. Ele funciona apenas como direito 
residual, disciplina dos casos não regidos por normas particulares para 
integrar e completar as previsões eventualmente lacunosas das leis 
especiais (BODIN, 2016, p.  26). 

 

Como afirmou Gustavo Tepedino: 

 

O novo Código nascerá velho, principalmente por não levar em conta a 
história constitucional brasileira e a corajosa experiência jurisprudencial, que 
protegem a personalidade humana mais que a propriedade, o ser mais do 
que o ter, os valores existenciais mais do que os patrimoniais. E é 
demagógico, porque engenheiro de obras feitas, pretende consagrar direitos 
que na verdade estão tutelados em nossa cultura jurídica pelo menos desde 
o pacto político de 1988 (TEPEDINO, 2004, p. 358). 
  

A dicotomia entre público e privado, com um olhar especial para o 

indivíduo e seus interesses, direitos e necessidades, vigeu soberana no Brasil; 

sempre sendo a codificação geral civil ‗remendada‘ por leis especiais, mesmo após a 

explosão constitucional de 1988. 

Como exemplo desses microssistemas, tem-se o Estatuto da Terra (Lei nº 

4504/64), Lei do Condomínio e das Incorporações (Lei nº 4591/64), Lei de Alimentos 

(Lei nº 5478/68), Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6015/73), Lei do Divórcio (Lei nº 

6515/77), o Código de Proteção ao Consumidor (Lei nº 8078/90), Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/90), Lei de Locações (Lei nº 8245/91), Lei 

dos Direitos Autorais (Lei nº 9610/98), Estatuto do Idoso (Lei nº 10741/2003), 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2016), Direito Real de Laje (Lei 

nº 13.465/2017), dentre outros. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, com seu texto peculiar em 

prol do cidadão, ocorreu, como já comentado em item anterior (item 1 dessa 

monografia), um profundo ‗mergulho‘ do direito civil codificado e de suas leis 
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especiais, na ordem constitucional pertinente, de sorte a influir diretamente na esfera 

jurídica do cidadão. 

A elevação das Leis Ordinárias, codificadas e especiais, trouxe à tona 

direitos clássicos do cidadão, antes adormecidos, como o da dignidade da pessoa 

humana, da liberdade, da solidariedade, da justiça, e tantos outros direitos mais; 

elevando-os a Princípios Fundamentais da República. 

Com relação à importância da elevação constitucional da dignidade da 

pessoa humana, José Afonso da Silva assim se manifestou: 

  
Poderíamos até dizer que a eminência da dignidade da pessoa humana é 
tal que é dotada ao mesmo tempo de natureza de valor supremo, princípio 
constitucional fundamental e geral que inspiram a ordem jurídica. Mas a 
verdade é que a Constituição lhe dá mais do que isso, quando a põe como 
fundamento da República Federativa do Brasil, constituída em Estado 
Democrático de Direito. Se é fundamento, é porque se constitui num valor 
supremo, num valor fundante da República, da Federação, do País, da 
Democracia e do Direito. Portanto, não é apenas um princípio da ordem 
jurídica, mas o é também da ordem política, social, econômica, e cultural. 
Daí sua natureza de valor supremo, porque está na base de toda a vida 
nacional (SILVA, 1998, p. 92). 
 

A dignidade da pessoa humana representa limite e freio para a atuação 

do Estado, como bem explica Maria Berenice Dias: 

 
O princípio da dignidade humana não representa apenas um limite à 
atuação do Estado, mas constitui também um norte para a sua ação 
positiva. O Estado não tem apenas o dever de abster-se de praticar atos 
que atentem contra a dignidade humana, mas também deve promover essa 
dignidade através de condutas ativas, garantindo o mínimo existencial para 
cada ser humano em seu território (DIAS, 2010, p. 63). 
 

Considerando que a Constituição de 1988 tem uma feição humanitária, 

mais voltada para os direitos e necessidades da pessoa quando cuida 

especificamente do direito de família, nos artigos 226 §7º38 e artigo 22739, prevê o 

planejamento familiar e a paternidade responsável como insertas no princípio da 

                                                           
38

 Art. 226 § 7º da Constituição Federal/88 - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana 
e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 
propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 
39

Art. 227 da Constituição Federal/88. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, 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. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010) 
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dignidade humana; bem como prioritariamente os direitos fundamentais em relação 

à criança, ao jovem e ao adolescente. 

De acordo, portanto, com uma maior ênfase do texto Constitucional no 

indivíduo, interessa sobremaneira a este trabalho sua visão voltada à família. Como 

ressalva Rolf Madaleno: 

  
O Direito de Família tem seu direito de base no princípio absoluto da 
dignidade humana e desse modo promove a ligação com todas as outras 
normas ainda em vigorosa conexão com o direito familiarista, pois 
configurando um único sistema e um único propósito, que está em 
assegurar a comunhão plena de vida, e não só dos cônjuges, dos unidos 
estavelmente, mas de cada integrante da sociedade familiar (MADALENO, 
2009, p. 20). 

  
Sabe-se que além do macroprincípio da dignidade humana, por expressa 

disposição constitucional é firmado como objetivo fundamental da República 

construir uma sociedade livre, justa e solidária.40 

No caso da solidariedade familiar, já encontrada no artigo 1.511 do 

Código Civil, tem-se que a comunhão plena, que significa igualdade de direitos e 

deveres41,vez que, presume-se, pelo texto da lei,que sem ela a razão do matrimônio 

estaria desaparecida. 

Paulo Lobo trata da solidariedade do grupo familiar indicando que: 

 
A solidariedade do núcleo familiar compreende a solidariedade recíproca 
dos cônjuges e companheiros, principalmente quanto à assistência moral e 
material. O Lar é por excelência um lugar de colaboração, de cooperação, 
de assistência, de cuidado; em uma palavra, de solidariedade civil (LOBO, 
2013, online).  
 

  O princípio da solidariedade é, pois, também um fato social, explica 

Maria Celina Bodin de Morais: 

 
Na medida em que não se pode conceber o homem sozinho – como mito de 
Robsón Crusoé. Somente se pode pensar o indivíduo como inserido na 
sociedade, isto é, como parte de um tecido social mais ou menos coeso em 
que a interdependência é a regra, e, portanto, a abertura em direção ao 
outro uma necessidade (BODIN, 2016, p. 236-237). 
 

                                                           
40

 Artigo 3º da CF/88 – Constituem Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil. 
      I – Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
41

 Artigo 1.511 do Código Civil - Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com 
base na igualdade de          direitos e deveres dos cônjuges. 
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Além da consciência de que é preciso respeitar o outro e dele ter 

compaixão, se fazendo presente nos momentos de carência afetiva e financeira, 

com base não apenas na moral e na ética, mas nos insumos constitucionais que são 

aplicados diretamente à espécie; parece existir um princípio para o qual a sociedade 

moderna não se encontrava preparada para absorver com maior efetividade: o 

principio da liberdade. 

Protegidas por preceitos constitucionais como a dignidade humana e a 

solidariedade, as relações conjugais, maritais, parentais e, finalmente, afetivas; 

findam por desaguar entre si no princípio da liberdade, que carrega o cidadão para 

seu próprio eixo de opções e de afetos. 

Sobre liberdade enquanto princípio Constitucional, Carlos Roberto 

González assim se manifestou: 

 
A palavra liberdade assume, nos dias em que vivemos, a máxima 
importância. É a expressão com que todos os povos do mundo definem o 
maior de seus desejos e de suas aspirações para o futuro. Para alcançar o 
verdadeiro significado ou, melhor ainda, o conteúdo essencial da palavra 
liberdade, é imprescindível que cada ser humano saiba com a maior 
amplidão o que se deve entender por liberdade em seus aspectos 
fundamentais, já que ela, como princípio, lhe assinala e substancia sua 
posição dentro do mundo.Se em verdade se quer obter um conhecimento 
cabal do que a liberdade é e deve representar para a vida, é preciso 
vinculá-la muito estreitamente ao dever e à responsabilidade individual, pois 
estes dois termos, de grande conteúdo moral, constituem a alavanca que 
move os atos humanos, preservando-os do excesso, sempre prejudicial à 
independência e à liberdade de quem nele incorre. A liberdade é 
prerrogativa natural do ser humano. Como espécie superior a todas as que 
povoam o mundo, o homem nasce livre, embora disso não se dê conta até o 
momento em que sua consciência o faz experimentar a necessidade de 
exercê-la como único meio de realizar as funções primordiais da vida e o 
objetivo que cada um deve atingir como ser racional e espiritual 
(PCOTCHE, 2019, p. 205). 
  

Este princípio levou o Estado a rever seus conceitos, não apenas em 

relação ao seu próprio eixo, mas igualmente em relação a seu papel em sociedade e 

sua influência e grau de intervenção nas famílias, passando a admitir a discussão da 

liberdade de opção política, social, familiar, religiosa.  

Os conceitos patriarcais foram colocados em cheque. O afeto passou a 

viver em ondas, e o Estado não conseguiu dialogar com a família no sentido de 

acompanhar as novas exigências da solidariedade familiar pela dignidade e pela 

liberdade. 
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E foi então que o poder financeiro, o poder social, o poder político 

tomaram o lugar do romantismo da família solidária, e com a possibilidade legal de 

se viver em várias famílias sob valores diversos, o afeto se perdeu no risco absoluto 

da momentaneidade, da liquidez, do passageiro. 

A utopia que enevoa e também agride o leitor familiarista que conhece a 

realidade precisa encontrar uma linguagem mais humana e real, que não desfile nos 

compêndios filosóficos ou no mundo do dever-ser, mas que traga de fato e de direito 

a Constituição para a realidade do cidadão. 

Em um mundo solidário e afetuoso em torno das configurações de família, 

o elenco de possibilidades de requerimento de pensão alimentícia poderia 

tecnicamente ir um pouco mais além, chegando aos parentes consanguíneos de 

quarto grau.  

Não seria teratológico imaginar que, no universo parental, primos, tios e 

sobrinhos, em tempos de maior visibilidade da dignidade humana, da solidariedade 

e do afeto, vissem-se na obrigação judicial de prestar alimentos, na falta de parentes 

mais próximos que pudessem fazê-lo. 

Mas talvez o mundo não seja tão solidário e afetuoso. 

As decisões judiciais tomam o rumo legalista, no sentido de observar a 

regra dos artigos 1.69442, 1.69643 e 1.69744 do Código Civil, que cuidam daqueles 

parentes, além dos cônjuges ou dos companheiros, que devem receber e prestar 

alimentos uns aos outros;negando o direito a pedir pensão alimentícia para além da 

previsão legal.  

A título de exemplo, em um recurso de apelação Cível de nº 

7000950795545, recebido no Tribunal do Rio Grande do Sul pela 7ª Câmara Cível, e 

cujo objeto da Ação era o pedido de pensão alimentícia para o avô e tios de 

                                                           
42

 Artigo 1.694 do Código Civil - Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir 
uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição 
social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. 
43

 Artigo 1.696 do Código Civil - Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais 
e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns 
em falta de outros. 
44

 Artigo 1.697 do Código Civil - Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos 
descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como 
unilaterais 
45

 ―Alimentos. Fixação. Descabe compelir parentes mais distantes em grau, a arcar com alimentos 
quando demonstrada a impossibilidade do genitor em auxiliar a filha conforma prevê o artigo 1.696 do 
Código Civil‖. 
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alimentando, foi confirmada a sentença de indeferimento do pedido feito às tias, 

tendo sido a apelante declarada carecedora de ação em relação àquelas por 

entenderem não ser possível a obrigação de pagar alimentos recair sobre parentes 

além do segundo grau colateral; pedido, portanto, contrário à lei vigente e a 

interpretação doutrinária e jurisprudencial dos artigos 1.696 e 1.697 do Código Civil. 

Em Recurso Especial oriundo da 3ª Turma do STJ, de nº 1.032.846-RS 

de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, datado de 2008, foi reformado um acórdão 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que concedera alimentos a serem 

pagos pelos tios do alimentando; ou seja, parentes colaterais de terceiro grau, sob o 

argumento de que tios não devem ser compelidos a pagar alimentos a sobrinhos. 

Percebe-se pela leitura dos exemplos jurisprudenciais que o próprio 

Tribunal do Rio Grande do Sul tem prolatado julgados díspares, existindo 

desembargadores que entendem que procede a possibilidade de ser paga e 

recebida pensão alimentícia por parentes transversais além do segundo grau. 

O elenco de devedores de alimentos inserto no Código Civil, confrontado 

com os princípios constitucionais da dignidade e da solidariedade, não poderiam e 

não deveriam ser exaustivos, tendo em vista que no universo dos fatos, uma 

pessoa, cuja situação se configura como a de credora de alimentos, poderá se ver 

na situação de precisar contar apenas com os parentes colaterais de terceiro ou de 

quarto graus; a saber, tios, sobrinhos e primos. 

 Mas, ao se defender que tios, primos e sobrinhos, possam vir a ser 

devedores de alimentos, certamente, esta afirmação lógica, fundada em princípios 

constitucionais, produziria um gravíssimo conflito social porque a família desfeita não 

costuma ser solidária quando se lhe exigem contribuições financeiras. 

O artigo 1.69746 do Código Civil dá margem a outro tipo de discussão 

sobre o mesmo tema. Se irmãos germanos concorrerem com irmãos não germanos 

na obrigação de pagar alimentos, aplicar-se-á, por analogia a regra do artigo 1.84147 

do Código Civil, que cuida da ordem de vocação sucessória entre parentes 
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 Artigo 1.697 do Código Civil - Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos 
descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como 
unilaterais. 
47

 Artigo 1841 do Código Civil - Art. 1.841. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com 
irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. 
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colaterais de segundo grau (germanos ou não germanos), onde os irmãos não 

germanos pagariam a metade do que pagassem os irmãos germanos? 

A aplicação da regra do artigo 1.841 do Código Civil na obrigação de 

pagar alimentos entre irmãos germanos e/ou não germanos (por analogia), expurga 

a incidência do artigo 1.69848 do Código Civil. No caso concreto já estaria excluída a 

possibilidade de serem aplicados os termos da obrigação solidária (artigos 257 e 

259 do Código Civil), porque, na aludida previsão legal, cada devedor solidário 

responde pela dívida toda, e a previsão alimentária não trata de valores e sim de 

possibilidade passiva da ação de alimentos; ou seja, cada devedor responderia de 

forma proporcional às suas possibilidades, no caso de pluralidade. 

Noutro giro, sendo reconhecido o dever de pagamento de pensão 

avoenga, possuindo o alimentando os quatro avós vivos, deveria cada um deles 

contribuir de acordo com suas possibilidades (artigo 1.698 do CC), se todos forem 

chamados a participar da lide. 

Assim, em se tratando de pluralidade de devedores ou de credores em 

obrigação legal de pagar pensão alimentícia, não se aplicam as regras dos artigos 

257 e 25949e dos artigos 264, 265 e 26650do Código Civil, porque o legislador 

claramente excluiu a possibilidade de pagamento em solidariedade legal; sendo, 

portanto, a pensão avoenga e a pensão paga por colaterais de segundo grau 

(irmãos germanos ou não germanos) uma obrigação atípica, tendo em vista que 

mesmo seu objeto sendo, em regra, divisível; havendo mais de um credor ou mais 

de um devedor, o valor será fixado levando-se em consideração a possibilidade de 

quem paga, a necessidade de quem pede e a razoabilidade. 

É certo, portanto, que a obrigação de prestar alimentos persiste não 

apenas pela previsão legal, mas igualmente de acordo com os princípios da 
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 Artigo 1.698 do Código Civil - 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; sendo 
várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos 
respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a 
integrar a lide. 
49

 Artigos 257 e 259 do Código Civil - Art. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor 
em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os 
credores ou devedores. Art. 259. Se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, 
cada um será obrigado pela dívida toda. 
50

 Artigo 264 do Código Civil - Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um 
credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. Artigo 265 do 
Código Civil -  Artigo 266 do Código Civil 
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dignidade da pessoa e da solidariedade familiar, ainda que naquela relação inexista 

afeto. 

Em suma, o afeto é valor que pode ser finito, mas ainda assim, 

observadas as previsões constitucionais e infra-constitucionais, quando findo, não 

leva consigo a obrigação de prestar alimentos aos parentes que podem dele 

necessitar.51 

Mas, sendo certo que princípios constitucionais como o da dignidade da 

pessoa humana e o princípio da solidariedade vivem e sobrevivem ao afeto, seria 

lógico afirmar que a obrigação de prestar alimentos, sob estas bases, poderia eleger 

como sujeitos passivos pessoas não elencadas na Lei Civil, mas que desenvolveram 

entre si laços parentais de afinidade legal ou desenvolveram entre si apenas laços 

de afeto. 

As ações judiciais de alimentos promovidas pelos credores elencados na 

Lei Civil já são ações, em regra, profundamente litigiosas, belicosas. Então, tomar 

como argumento legitimador do pedido um principio, como a solidariedade e a 

dignidade da pessoa humana, fora do elenco de devedores parentais do Código Civil 

e tornar obrigatória a obrigação de prestar alimentos, tendo como sujeito passivo o 

‗padrasto‘, a sogra, o genro, a nora, os sobrinhos, os tios e primos (de parentesco 

que se esvaiu com o divórcio do casal base), ou ainda por pessoas ligadas entre si 

exclusivamente pelos laços do afeto, do ponto de vista da segurança social seria 

catastrófico. 

Pense-se, à guisa de exemplificação, em um padrasto e um enteado que 

possuem uma relação de afeto extremada, de um amor incalculável, e que iniciam, 

em decorrência do relacionamento do parente em comum (companheira(o) ou 

cônjuge), uma relação de parentesco por afinidade, nos termos do art. 1. 595, §1º, 

do Código Civil: ―Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo 
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 Nestes casos se está a falar de vínculos entre pessoas, sem distinção de número, gênero, 
consangüinidade em linha reta ou transversal ou apenas empatia aproximadora. Estes vínculos 
nucleares, que se desfizeram pela falta de afeto, permanecem sujeitos a obrigações principiológicas, 
como o respeito à dignidade dos membros daquela família, o princípio da solidariedade geralmente 
materializada na obrigação de prestar alimentos, o respeito pelos idosos, a proibição de praticar 
alienação parental em relação aos filhos comuns, e outras tantas que podem ser invocadas no caso 
concreto. 
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vínculo da afinidade. §1º. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos 

descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro‖.52 

Em caráter excepcional e subsidiário, alguns julgados têm admitido o 

pagamento de alimentos nestas situações, com base no princípio da solidariedade.  

A caracterização, contudo, da situação antecedente – o parentesco – 

depende da própria comprovação – que demanda o ajuizamento de ação judicial 

para tanto – da situação de parentalidade socioafetiva ou da relação de padrasto e 

enteado. 

No entanto, mesmo que se admita o surgimento de um parentesco por 

afinidade com base no casamento ou na união estável, não se percebe na leitura 

doutrinária e jurisprudencial a obrigação de se pagar pensão alimentícia apenas com 

base em um afeto que não existe mais. 

As questões podem ir avante. Admita-se uma criança esquálida e faminta, 

filha de uma mulher em situação de rua, que morre com tuberculose e não deixa 

parentes para criar o infante.  

Em um primeiro momento, pensa-se nos abrigos públicos para manter 

esta criança, por ser responsabilidade do Estado (capítulo 2 retro) proteger seus 

cidadãos ou suprir as necessidades dos mais carentes. Mas, uma vez expurgada 

essa possibilidade, poderia, por exemplo, o Ministério Público, promover contra um 

particular uma ação de alimentos em favor daquela criança, com base no princípio 

da dignidade da pessoa humana? 

Sendo este princípio um fundamento da ordem jurídica, diz Maria 

Berenice Dias (2010, p. 63), ―houve uma opção expressa pela pessoa, ligando todos 

os institutos à realização de sua personalidade‖.  

Entende-se que este princípio não se circunscreve apenas à atuação do 

Estado em face do cidadão, mas igualmente, na falta do Estado, cada cidadão é 

responsável por tornar viável a vida do outro. 
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Art, 1595, § 1º do Código Civil - Cada cônjuge ou companheiro 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 companheiro. 
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Sob este prisma, poderia sim, o Ministério Público, judicializar o pedido de 

pensão alimentícia contra um cidadão brasileiro que tivesse comprovada 

possibilidade. 

Mas elevar-se o principio constitucional da dignidade da pessoa humana 

a um patamar absoluto, ilimitado, certamente criaria uma profunda insegurança 

jurídica, pois as pessoas não querem desenvolver sentimentos quando há a 

possibilidade de assunção de compromissos financeiros futuros como o pagamento 

de uma pensão alimentícia. 

 

3.1.  O AFETO COMO UM VALOR E A SOLIDARIEDADE COMO UM PRINCÍPIO. 
O “BOLSO” ACIMA DO “CORAÇÃO”? PARA ONDE CAMINHA A 
HUMANIDADE? 

 

Conforme comentado neste trabalho, questões das mais tormentosas e 

de difícil elucidação no Direito brasileiro moderno diz respeito à conjugação de 

preceitos normativos expostos em estruturas principiológicas que se traduzem em 

regras muitas vezes contrastantes com a própria legalidade estrita e os valores com 

eles em conflito.  

Com efeito, diversos são os precedentes jurisprudenciais que, motivados 

pelos valores que estão por trás dos princípios constitucionais, superam a legalidade 

estrita, declarando que o preceito normativo contrário seja inconstitucional (por ferir 

um princípio constitucional), ou seja, inaplicável na espécie (por força de regras 

hermenêuticas).  

Em um ou em outro caso, tem-se o baile da normatividade dando os seus 

passos mais complexos e incertos, na medida em que tratar de valores, de 

princípios, de bases morais, é sempre esbarrar na questão da subjetividade e das 

complicações epistemológicas que daí surgem.  

Enfrenta-se, neste item, questão de singular importância prática e de 

complexa dimensão jurídica, alusiva ao princípio da solidariedade e do valor afeto 

nas relações de família.  

Afinal de contas, o ―bolso‖ está acima do ―coração‖? 
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Com esta pergunta não se está reduzindo o problema a uma mera 

indagação de ordem prática, mas se colocando em termos mais simples um 

problema de implicações e desdobramentos incalculáveis.  

Não se pode olvidar que o mundo está sedento de afeto. A tentativa de 

considerar o afeto um princípio constitucional é prova disso. O mundo precisa da 

pureza do afeto que deveria nascer do núcleo familiar para se manter pulsante. Mas 

a evolução dos modos de constituição da família, a liberdade de cada indivíduo de 

escolher a maneira que prefere viver e de sair dos relacionamentos com maior 

flexibilidade e legalidade, tem colocado em mira o afeto como interesse mais 

contínuo e constante na natureza humana. 

 Por outro viés, é cediço que numa realidade social de inescusável 

maior liberdade sexual, de busca pela conquista financeira para fazer frente às 

ofertas de poder e de status social, a luta pela igualdade de gêneros com uma nem 

sempre fácil aceitação do homem, que em muitas vezes ainda não se desligou do 

patriarcalismo, são dentre outras tantas situações trazidas pelos ventos do pós-

modernismo que colocam o afeto e a solidariedade em cheque quando se fala ou se 

tem questões de natureza financeira e patrimonial em discussão. 

Pactos éticos feitos no início da constituição de uma família são desfeitos 

sem qualquer insinuação posterior de culpa, como quando o casal acerta de um dos 

dois não trabalhar enquanto os filhos são pequenos, acerto que é em geral negado 

quando um deles encontra novos interesses, sejam eles de natureza sexual, afetiva 

ou financeira. O afeto acaba por ser eivado de fragilidade, porque é sentimento livre, 

não coercitivo, e sua temporalidade não trás em si maiores consequências para 

quem o esvazia da relação.  

Zygmunt Bauman nem seu livro ‗O mal-estar da pós-modernidade‘ (1997, 

p. 14), trata o afeto como ―um valor inserto no mundo da pureza e a falta dele como 

‗sujeira‘ que traz como consequência um mundo desordenado‖. No emaranhado das 

sensações pós-modernas, o afeto se apresenta como insuficiente para moldar as 

relações de uma maneira mais definitiva e, assim, viver a pureza seria transcender 

de um mundo de violência, de desamor, de ‗sujeira‘, para ascender a um mundo de 

ética e moral. Quando as relações se tornam cada vez mais efêmeras, afirma o autor 

na obra ‗Amores líquidos‘ (2013), a possibilidade de compensar o vazio seria 

vivenciar inúmeras relações sem apegos ou responsabilidades. Um exemplo seria a 
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quantidade de ‗amigos‘ que as pessoas cultivam nas redes sociais, que chegam a 

centenas e até milhares, o que não é possível quando se deseja uma relação de 

qualidade, de afeto e de solidariedade, de comprometimento mútuo. 

Em mídias digitais como, por exemplo, o Tinder, o Happn, o Grindr ou o 

Hornet (sendo as duas ultimas especialmente para o público gay), percebe-se de 

forma legitimada e generalizada o comércio em busca de parceiros sexuais, sendo 

que aqueles cujo perfil demonstra melhores condições intelectuais e financeiras são 

os mais procurados. Iara Beleli (2016, p. 337-346), em pesquisa onde entrevistou 

mulheres heterossexuais paulistas com idade entre 35 e 48 anos, em que aborda 

―noções de intimidade e de corpo‖, percebeu que a autonomia e a liberdade, 

delineiam uma nova mulher que busca ser caçadora e não caçada pelos homens, 

que privilegia o poder financeiro, a aventura sexual, que a faz sentir-se plena e 

desejada, e o status social; ao afeto profundo e comprometido. 

 
Como disse uma de minhas entrevistadas, ―é preciso ser sexual, mas não 
dá para se abrir totalmente, porque eles esperam que a gente seja 
moderna, independente, sem restrições no sexo, mas querem também que 
a gente seja meio mulherzinha‖. Ser ‗mulherzinha‘ significa que algumas 
iniciativas devem ser dos homens, mas o que chama a atenção aqui não é 
uma relação de poder cuja masculinidade é afirmada em uma única via. 
Para a maioria das mulheres entrevistadas nesta pesquisa, esse tropo de 
masculinidade também é desejado e admirado, de forma que elas fazem 
parte desse jogo (BELELI, 2016, p. 342). 

 
Em uma pesquisa, Larissa Pelúcio (2016), por meio de uma etnografia, 

pesquisou aplicativos com homens heterossexuais, afirmando ter percebido que os 

homens parecem assimilar novos valores frente às mudanças frequentes da pós-

modernidade. No entanto, ainda que com as alterações do presente, os homens 

permanecem ocupando posições mais privilegiadas no que pertence à possibilidade 

de escolha de suas parceiras, definindo os perfis que procuram. 

 
Mesmo sem abandonarem de todo aqueles princípios historicamente 
associados à masculinidade, outros valores parecem atravessar as 
experiências tateantes desses homens frente às mudanças do presente. 
Assim, a ‗aventura‘ relacionada à prática de esportes, a viagens e a 
tentativas de reconfigurar o campo de relações amorosas e sexuais, 
vincula-se à adrenalina, uma espécie de substância contemporânea que 
azeita a masculinidade por meio de sua presumida capacidade de denotar 
vigor, virilidade e juventude. Ainda que considerem o protagonismo feminino 
no campo afetivo (―as mulheres aqui querem mais sexo que os homens‖, 
me escrevem com freqüência), paradoxalmente essas iniciativas ainda 
estão alocadas em um lugar desvantajoso, sobretudo quando se trata de 
negociar os termos das relações amorosas. (PELÚCIO, 2016, p. 318). 
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A partir das colocações formuladas por Iara Beleli e por Larissa Pelúcio, 

sobressai como evidência da pós-modernidade que estão sendo abandonados os 

modelos de relacionamentos pautados pelos cenários de namoro, noivado e 

casamento; dando margem a novas configurações de relacionamentos sexuais e 

afetivos, que podem acarretar em uma maior transparência dos relacionamentos, 

mas, igualmente, uma perturbante fluidez, pautando o cenário familiar de 

inseguranças e incertezas. 

Mesmo com estas modernas e efêmeras buscas por satisfações sexuais e 

emocionais, o homem é extremamente gregário e, como tal, busca se colocar na 

sociedade por meio de uma família, que é a base da sociedade. Assim, mesmo 

admitindo a fragilidade que a modernidade tem imposto às relações afetivas, ainda é 

no grupo familiar que as pessoas se sentem mais fortes, mais protegidas, mais 

dignas de respeito. Convém não esquecer, no entanto, que as novas configurações 

de família sofrem por vezes inúmeras modificações, tendo em vista a liberdade que 

lhes é conferida pela própria ordem constitucional. Deste modo, para efeito de 

proteção do Estado, são reconhecidas exemplificativamente, famílias matrimoniais, 

informais (com ou sem união estável), homoafetivas, monoparentais, dentre outras. 

No entanto, qualquer que seja a configuração da família, nenhuma delas, mesmo 

sendo reconhecida sua liberdade de união e de desunião, poderia se furtar ao dever 

de responsabilidade e, portanto, à solidariedade. 

Pietro Perlingieri (2007, p. 244) afirma que ―o sangue e os afetos são razões 

autônomas de justificação para o momento constitutivo da família, mas o perfil 

consensual e a affectio constante e espontânea exercem cada vez mais o papel de 

denominador comum de qualquer núcleo familiar‖. 

Não parece haver dúvida de que a configuração familiar formada pelo afeto 

deve traduzir-se em núcleos mais fortes e em uma maior comunhão de vida. No 

entanto, mesmo com toda a proteção e reconhecimento constitucional, o afeto não é 

o único valor que une pessoas em uma família. Interesses como o poder financeiro, 

o status social, a parentalidade desejada pelos ascendentes são razões que 

parecem, na prática, suficientes para a formação de uma família. Mas qualquer que 

seja a configuração de uma família, o afeto pode se despetalar e morrer, e mesmo 
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assim, deveriam ficar intactas a dignidade, a responsabilidade entre seus membros 

e a solidariedade. 

 
A função serviente da família deve ser realizada de forma aberta, integrada 
na sociedade civil, como uma obrigatória colaboração com outras 
formações sociais: não como uma ilha, mas como um autônomo território 
que é parte que não pode ser eliminada de um sistema de instituições civis 
predispostas para um escopo comum; todas essas formações sociais serão 
merecedoras de tutela se a regulamentação interna for inspirada no respeito 
da igual dignidade, na igualdade moral e jurídica dos componentes e na 
democracia (PERLINGIERI, 2007, p. 245). 
 

E é em meio ao desafeto que a mesquinhez se apresenta mais clara, 

quando famílias desestruturadas pela separação precisam se manter com dignidade, 

precisam experimentar a solidariedade de seus pares e estes, nas barras dos 

Tribunais, recusam-se a manifestar seu reconhecimento pela necessidade do outro, 

como se o afeto fosse termômetro da integridade, da igualdade, da 

solidariedade;mas estes valores são princípios que não se esvaem com o término do 

afeto e, no entanto, são renegados por quem deles deve reconhecimento. Bem 

corriqueiramente presenciada nas lides de família, a mágoa pelo término da união 

escorre rapidamente das mentes daqueles que estão se separando e vão se alojar 

nos filhos ou nos outros indivíduos daquela família.  

Não é raro que o devedor de alimentos se recuse a paga-los nos valores 

pleiteados sob o argumento de que não vai ‗sustentar‘ a ex-mulher (ou ex-marido) e 

seus novos parceiros. Seria inconclusiva a afirmação de que as famílias se 

fundamentam na afetividade e na solidariedade, pois é indubitável que princípios 

familiares poderão ser redimensionados quando uma família se transforma, 

ganhando novas feições e parâmetros.  

Os que defendem a inclusão do abandono moral como dano indenizável 

afirmam ser impossível obrigar alguém a amar. A paternidade responsável passa a 

ser uma questão bem delicada, quando há a necessidade de cobrar pensão 

alimentícia em valores que garantam a dignidade do alimentando, com fundamento 

em normas jurídicas retratadas pelo Código Civil e pela Lei de Alimentos, bem como 

pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da 

solidariedade.  

Mesmo assim, a ‗arma‘ usada pelo parceiro(a) abandonado(a) é a 

negação do pagamento da pensão alimentícia nos valores que, durante o 
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casamento ou na união estável, eram utilizados para suprir as necessidades da 

família unida. O devedor de alimentos afirma ser pai (ou mãe) amantíssimo, mas não 

quer ser obrigado a pagar pensão alimentícia, mesmo quando o outro dos pais não 

possui condições intelectuais ou profissionais para complementar os valores 

necessários ao fornecimento digno dos insumos destinados à mantença de sua 

prole.  

A mágoa do projeto de família desfeito escorre do coração e se aloja no 

bolso, sendo daí a dificuldade de se extrair honra, desprendimento, reconhecimento. 

Os pactos éticos feitos pelo casal durante o casamento são desfeitos e não mais 

reconhecidos. Mesmo no ambiente caótico de uma separação, os valores familiares, 

evidenciados no texto Constitucional devem ser observados como normas máximas 

de um Estado Democrático de Direito, em que o público e o privado precisam se 

imiscuir no respeito à dignidade da pessoa humana.  

Mesmo desfeita a conjugalidade, a observância dos princípios e regras 

constitucionais tem o condão de valorização e proteção da pessoa, desgarrando-a 

dos grilhões que a prendia a uma ―aldeia global‖ de pensamentos retrógrados, 

patriarcais e patrimoniais, e elevando-a a uma posição de respeito individual e plural. 

É fato que nas sociedades modernas existe cada vez mais uma ideologia do 

agrupamento virtual, da traição virtual, da mentira virtual. Relacionamentos são 

desfeitos mais e mais vezes através de mídias virtuais, as pessoas exigem mais e 

mais estarem por dentro do que os outros (aqueles desconhecidos amigos 

cibernéticos) estão pensando, ou comendo ou falando, não se dando conta que 

alimentando este comportamento estarão cada vez mais solitários.  

3.2. A SOLIDARIEDADE E O AFETO COMO ELEMENTOS DECISIVOS (OU NÃO) 
DO DIREITO À DUPLA PATERNIDADE/MATERNIDADE. CONSEQUENCIAS 
LEGAIS REFERENTES À OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS 

 

Ainda jovem, ela teve um filho com o namorado que não registrou a 

criança. Após o término do namoro, a mulher perdeu o contato próximo com o ex-

namorado. Dois anos depois, ela veio a casar e o marido afeiçoou-se àquela criança 

como a um filho, ajudando a mãe a criá-lo e supri-lo de suas necessidades afetivas, 

financeiras e intelectuais. Reconhecida judicialmente a socioafetividade do padrasto, 

este foi autorizado a registrar a criança em seu nome, e esta cresceu sabendo que 



78 
 

aquele não era seu pai biológico. Quando atingiu a adolescência passou a querer 

conhecer seu pai biológico e eventualmente usufruir dos direitos que tal paternidade 

lhe viabilizaria, sem negar ou renegar o afeto e agradecimento que guardava em 

relação ao pai afetivo e registral. Neste caso, poder-se-ia considerar uma dupla 

paternidade, sendo o menor em questão registrado pelo pai biológico e pelo pai 

socioafetivo.  

A dupla paternidade ou multiparentalidade tem encontrado, já há alguns 

anos, terreno fértil nas discussões doutrinárias e jurisprudenciais ligadas aos 

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do melhor interesse do 

menor, da solidariedade e da paternidade responsável. Mas, diante desta realidade 

é importante que se faça um recorte, a fim de que se perceba que os princípios que 

norteiam o direito de uma pessoa a conhecer seus pais biológicos, a conviver com 

eles (ou não), e a exercer direitos patrimoniais; não se justificam ou contém no afeto.  

O direito à parentalidade genética atropela o afeto e se finca na 

dignidade, de tal sorte que mesmo pai e filho não nutrindo mutuamente qualquer 

laço afetivo, a paternidade se impõe e gera efeitos. Na verdade, grande parte dos 

elementos que geram o afeto mútuo ou não, são de foro íntimo e de controle 

impossível no mundo externo. Por isso, em relação ao afeto, o que se torna 

relevante no mundo jurídico são as condutas exteriores que são capazes de interferir 

direta ou indiretamente nas expectativas do indivíduo ou no maior ou menor 

desenvolvimento de sua personalidade. 

Sob o prisma da afetividade, muito amiúde se tem encontrado defesas 

doutrinárias e jurisprudenciais no sentido de que, mesmo não se podendo apagar de 

um indivíduo seus vínculos biológicos, os laços afetivos se impõem quando em 

discussão a parentalidade socioafetiva. Foi a partir desta convicção que Luis Edson 

Fachin (2003, p. 317-318) entendeu que ―havia uma passagem da família como uma 

comunidade de sangue para uma comunidade de afeto‖. 

Os Tribunais Superiores passaram a adotar entendimento majoritário de 

que, comprovada a paternidade socioafetiva não poderá esta ser considerada 

inferior à paternidade biológica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao 

que se percebe, vinha emprestando relevância à vontade como critério para a 

comprovação da paternidade socioafetiva, principalmente nos casos de 

reconhecimento post mortem com aparente intenção patrimonial. No entanto, o 
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melhor entendimento evoluiu no sentido de que a manifestação volitiva do pai ou 

mãe socioafetivos não representam requisitos essenciais para o reconhecimento 

desta parentalidade.  

Os atos típicos de afeto e responsabilidade pelo outro, ao longo do tempo, 

são elementos capazes de realizar o reconhecimento judicial deste vínculo. Na 

análise do caso concreto, o julgador não deve examinar a anuência do suposto pai 

ou mãe socioafetivo com o pedido de reconhecimento da paternidade/maternidade, 

mas sim os atos praticados durante a vida que denotem autoridade parental, 

carinho, preocupação. Quem durante uma vida inteira assumiu o papel de pai ou de 

mãe não poderá esquivar-se emitindo simplesmente uma vontade contrária.  

O pai afetivo desenvolve com o decorrer de sua vida em família, o 

princípio da paternidade responsável, ao qual se somam os outros princípios, como 

a dignidade humana e do melhor interesse da criança. Nesta linha não se pode 

excluir a forma normativa da paternidade biológica, pois é certo que a tutela jurídica 

da família exige a ampliação da tutela normativa às formas pelas quais a 

parentalidade pode vir a se formar, como no caso da paternidade biológica, ou 

socioafetiva, pela presunção advinda do casamento ou da união estável.  

No Recurso Extraordinário de número 898.860/SC, de relatoria do 

Ministro Luiz Fux, explicitou que: 

 
A paternidade responsável, enunciada expressamente no artigo 26, 
parágrafo 7º da Constituição na perspectiva da dignidade humana e da 
busca pela felicidade, impõe o acolhimento no espectro legal tanto dos 
vínculos de filiação constituídos pela relação afetiva entre os envolvidos 
quanto daqueles originados da ascendência biológica. (BRASIL, 2012, 
online) 
 

 O Recurso de que ora se cuida, com a análise da Repercussão Geral 

622, aprovou tese que não impede o registro biológico de um ascendente quando já 

se tenha a socioafetividade comprovada, afirmando que a paternidade biológica não 

representa uma paternidade de classe superior à paternidade socioafetiva. 

(Schreiber, p.1). Tem-se então, como reconhecidas, a paternidade registral ou a 

paternidade socioafetiva, em concomitância com a paternidade biológica; ambas 

exigem requisitos principiológicos para se verificarem como o princípio da dignidade 

da pessoa humana, da paternidade responsável, do melhor interesse da criança, da 

solidariedade, mas para o seu reconhecimento não exige que esteja presente a 
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afetividade, que pode ter existido em um certo momento e foi se esvaindo. Noutras 

palavras, a afetividade é condição de existência da paternidade socioafetiva, mas 

não o é para seu reconhecimento posterior. 

O reconhecimento do parentesco socioafetivo pode gerar uma 

consequência embaraçosa para o operador do direito que escolha pensar a questão 

da multiparentalidade de forma estrutural, em vez de fazê-lo de maneira funcional 

(MULTEDO, 2017,p.184-185).  

Neste contexto, findam os paradigmas mais antigos do sistema jurídico: o 

da biparentalidade em prol da multiparentalidade (TEIXEIRA; RODRIGUES; 2015, p. 

15). Não tutelar a parentalidade pode muitas vezes configurar uma limitação à 

proteção integral e ao melhor interesse da criança, que ao criar verdadeiro laço de 

afetividade com um adulto, o qual toma por referência parental, pode sofrer lesão em 

sua dignidade, notadamente por ser privada dessa convivência.  

Há que se observar que os arranjos e a vontade humanos podem exigir 

do julgador uma disposição para o novo, soltando suas amarras inicialmente da lei e 

focando seu pensamento na criteriosa observância dos princípios constitucionais em 

favor da pessoa e de seu desiderato. Seria o caso de multiparentalidade, por 

exemplo, entre trisais53 em que duas mulheres casadas entre si, consegue que um 

amigo engravide uma das duas, sob a condição de ele poder figurar como pai no 

registro de seu filho. Da mesma forma, nos casos de Gestação Compartilhada, 

prevista na Resolução nº 2121/2015 do Conselho Federal de Medicina que trata das 

normas éticas para a utilização das técnicas de proteção assistida. No caso, mesmo 

não havendo infertilidade, uma das mulheres oferecerá seu óvulo para sua 

companheira gestar a criança. O material genético poderá ser de doador anônimo ou 

de doador escolhido que queira ou não participar do projeto de multiparentalidade. 

Quando o paradigma da biparentalidade passa a conviver com a 

multiparentalidade, em prol da dignidade, da liberdade, da solidariedade, da 

paternidade responsável e do melhor interesse da criança, vem ao caso se discutir 

onde fincar o afeto e a solidariedade nessas novas configurações. Os vínculos 

parentais podem surgir da afetividade e/ou da ascendência biológica. Mas 

certamente não se pode presumir que estes vínculos parentais reconhecidos 

                                                           
53

 Trisais ou poliamor seria a união de fato de três ou mais pessoas, podendo ocorrer entre pessoas 
de qualquer opção sexual. 
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judicialmente estejam envolvidos no afeto, pois em caso de ascendência biológica, 

por vezes nunca o mútuo afeto veio a existir e, no caso da socioafetividade, 

certamente encontrou seu momento e, aparentemente, em caso de ações litigiosas 

em busca de seu reconhecimento, já é findo. 

A família, com tantas variáveis culturais, éticas, políticas econômicas e 

religiosas, são por tais variáveis, constantemente pressionadas e, por vezes, 

modeladas ao alvedrio de seus membros. Mas é inegável que a pessoa, por sua 

vez, no núcleo familiar, tem aspirações e inspirações inestimáveis, de sorte a que 

modelos preconcebidos não poderiam atendê-la (MULTEDO, 1985, p. 40). 

Enquanto o afeto é semente que pode germinar ou não, é árvore que 

pode gerar frutos ou simplesmente morrer; a solidariedade, enquanto princípio, se 

junta à dignidade e faz despontar obrigações e direitos, ainda que naquela relação 

não mais exista o afeto. 

O afeto, como dito antes, pode apenas ser mensurado por atos exteriores 

de uma pessoa em relação à outra, observando-se sua cultura, religião, seus 

costumes. Mas o princípio da solidariedade é um fato social, na medida em que não 

se pode admitir a felicidade de uma pessoa sozinha.  

A busca pela liberdade de opção sexual e familiar, com a proteção do 

Estado, alcançou na Constituição de 1988, no Brasil, seu mais relevante espaço. A 

liberdade de casar convive com seu espelho, não mais ameaçador, qual seja a de 

não permanecer casado ou optar por novo casamento ou novas configurações 

parentais (FACHIN, 2003, p. 169). 

Por este tempo, constata Renata Vilela Multedo: 

 
Inaugurou-se uma nova fase do direito de família e conseqüentemente do 
casamento, baseada na adoção de um pluralismo familiar em que arranjos 
multifacetados são igualmente aptos a constituir família, recebendo todos 
eles a especial proteção do Estado. Por isso, não há que se negar o 
casamento para as famílias que por ele quiserem optar, se a recusa for 
baseada em razões discriminatórias, tal qual foi durante tanto tempo com as 
homoafetivas (MULTEDO, 2017, p. 200). 
 

Pontua Folcault que: 

 
Os indivíduos, em seu significado mais restrito, foram substituídos pelos 
grupos organizados, as comunidades intermédias, as coletividades que têm, 
cada uma, o seu próprio interesse. Tudo passa a se referir à sociedade, 
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uma referência que não tem outra referência a não ser ela própria 
(FOLCAULT, 2000, p. 148). 
 

A idéia de solidariedade pode ser ligada à noção de comunidade voltada 

a interesses comuns, e neste contexto finda por valer na mesma medida em que 

valem outros interesses; com o risco de vir a representar interesses subalternos. 

Com relação à comunidade formada por laços parentais, ou seja, a família, qualquer 

que for sua configuração, a solidariedade estará presente e sobreviverá enquanto 

princípio mesmo que a família se desfaça vindo a formar novas configurações. 

A solidariedade, comenta Maria Celina Bodin de Morais, pode então ser 

caracterizada sob diversas facetas: como um fato social do qual não podemos nos 

desprender, pois é parte intrínseca do nosso ser no mundo; como virtude ética de 

um reconhecer-se no outro (que ‗faz do outro um outro eu próprio‘) ainda mais amplo 

do que a justa conduta exigiria (dar ao outro o que é seu); como resultado de uma 

consciência moral e de boa fé ou, ao contrário, de uma associação para delinquir; 

como comportamento pragmático para evitar perdas pessoais e/ou institucionais 

(MORAIS, 2016, p. 247). 

Levando-se em conta a idéia de solidariedade como conduta ética de uma 

comunidade em face de seus membros, sob o aspecto da Codificação Civil, o 

enfoque era voltado para os direitos do indivíduo enquanto pessoa e seus direitos de 

propriedade. Foi apenas com a Constituição Federal de 1988, que se tem uma 

determinação precisa de coletividade, de sociedade solidária. Esta expressa 

indicação constitucional descobre de vez o mito jurídico da dicotomia do público e do 

privado, perdendo relevância as concepções que consideravam direito subjetivo 

como sendo um direito inerente ao indivíduo para a realização de um ato de seu 

interesse. Havia poucas limitações que se voltavam ao direito de terceiros, como 

exceções que com a nova concepção constitucional de solidariedade, passaram a 

contribuir para a identificação dos institutos jurídicos (PERLINGIERI, 2002, p. 249). 

Sendo a solidariedade, como é característica do indivíduo gregário e 

princípio expresso da constituição, a comunidade formada por indivíduos no 

casamento, na união estável e em outras configurações ainda não legalmente 

reconhecidas (como no caso do poliamor), ainda que constituam um fato social, são 

sem dúvida alguma solidárias e, ao contrário do afeto que pode se esvair durante 

um relacionamento, a solidariedade persiste e se agarra ao princípio da dignidade 
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humana, ao princípio da liberdade, da paternidade responsável, do melhor interesse 

da criança, e vai adotando suas facetas que a tornam um fato jurídico que obriga e 

que varia apenas diante dos direitos do outro, na busca incessante de um equilíbrio. 

As considerações aqui postas acerca da pluriparentalidade, do afeto e da 

solidariedade, são vetores para que sejam observadas as consequências sociais e 

jurídicas advindas do término de um relacionamento pluriparental, no que tange à 

pensão alimentícia. 

A paternidade responsável pressupõe que até certa idade os filhos, de 

acordo com suas necessidades, permaneçam sendo sustentados pelos pais em 

valores compatíveis com suas possibilidades. No mesmo fundamento, os filhos 

podem ser judicialmente levados a contribuir com a mantença de seus pais, de 

acordo com suas possibilidades e necessidades daqueles, levando-se em 

consideração, em um e no outro caso, o padrão de vida e a razoabilidade. Não se 

trata aqui de obrigação solidária contratual, pois os filhos, ou conforme o caso, os 

pais, não são solidariamente responsáveis pelo pagamento da pensão. Todos 

contribuem de acordo com suas possibilidades.  

No caso da pluriparentalidade, o alimentando poderá receber de todos os 

pais, na qualidade de alimentante, de acordo com as possibilidades daqueles; ou vir 

a pagar pensão alimentícia para todos os seus pais de acordo com as necessidades 

destes e as possibilidades daqueles. Pode acontecer que apenas um dos pais seja 

demandado para pagar a pensão e não chame ao processo o(s) outro(s). Esta 

situação não violará o princípio da igualdade, porque o pai demandado 

voluntariamente deixou de exercer um direito que lhe era possível exercer.  

A dupla paternidade, enfim, teve seu histórico conceitual e permissivo na 

evolução dos conceitos e vivências da ética e da moral de uma sociedade, 

consagrados por princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da 

igualdade de direitos. A solidariedade, no entanto, enquanto princípio, vem à lume à 

luz de conceitos constitucionais da paternidade responsável, vinculando pais e filhos 

em suas vivências, independentemente do afeto que venham a sentir ou não uns 

pelos outros. 
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CONCLUSÃO 
 

Do patriarcalismo à multiparentalidade, o limite e a forma de 

relacionamentos entre as pessoas evoluiu de sorte a que arquétipos tenham sido 

criados ao longo das décadas, convivendo nem sempre em clara harmonia com os 

modelos de comportamento mais antigos, compondo-se e sobrepondo-se uns aos 

outros, em revoluções de pensar e agir de um universo em constante evolução. 

Neste ir e vir das pessoas, em perceptível revolução de sentimentos e em 

muitos momentos de desejos e posturas ético/morais, o afeto não se firma como 

uma regra, nem como um princípio, mas sim como um valor que os grupos sociais 

encampam como alternativa viável da opção de conjugalidade ou mesmo de 

parentalidade de uma sociedade, que respira novos rumos de liberdade e de cultura. 

Conforme já destacado alhures, na época colonial, recorte inicial de 

observação feito neste trabalho, não se discutia o afeto. O patriarcalismo, o 

‗machismo‘ eram condições naturais da família. O adultério masculino era 

‗moralmente‘ admitido. Os relacionamentos oficiais surgiam para viabilizar o 

crescimento populacional necessário aos interesses do Estado, com tentáculos que 

se justificavam na propriedade privada, com conseqüências hereditárias, políticas e 

sociais, ou para cumprimento de dogmas religiosos, como contratos entre famílias 

com vistas à satisfação de interesses econômicos e políticos ou mesmo como meio 

de satisfação fisiológica do homem. 

O mundo era masculino e sólido. A mulher não necessariamente discutia 

seu papel na sociedade, até porque não conhecia outras realidades e possibilidades. 

Através da voz e do sacrifício moral e emocional, aos poucos mulheres como 

Simone de Beauvoir e Michelle Perrot, foram encontrando espaço no hermético 

mundo masculino. Entretanto, ainda sobrevivem atualmente blocos familiares de 

cultura patriarcal em que as regras domésticas são definidas pelo pater famílias, 

figura jurídica que apenas o Código Civil de 2002 cuidou de flexibilizar. 

Este universo patriarcal que até o final do século XIX representou a tônica 

dos grupos sociais, sofreu as conseqüências advindas do novo momento europeu e 

americano, principalmente com a Segunda Guerra Mundial, a revolução francesa e a 

revolução industrial. Aos novos ventos trazidos à família patriarcal nacional, 

juntaram-se os conflitos políticos econômicos e sociais locais, ocasionando uma 

grave ‗ranhura‘ no modelo familiar então predominante. 
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Nesta realidade de mudanças, o afeto foi-se firmando como alternativa de 

mantença da família unida por laços emocionais, pelo amor romântico e paternal. 

Uma família unida pelo afeto não se ―quebraria‖ ante o açoite dos ventos de 

evolução social.  

Mas não se pensou com mais vagar que os novos tempos estavam 

irremediavelmente atrelados a princípios como a dignidade da pessoa humana e a 

liberdade. Liberdade de associação, inclusive familiar. O afeto é posto à prova e não 

resiste à força da dignidade e da liberdade.  

De se firmar também que outras motivações continuaram a ser vetores que 

levavam pessoas ao casamento. Razões econômicas e políticas, casamentos por 

conveniência ou arranjados existiam, às vezes confeitados de afetividade. 

É indubitável que em termos de conjugalidade, a decisão de manter-se na relação, 

ou as razões que cuidam de desfazê-la são extremamente volitivas, não cabendo ao 

Estado interferir ou mesmo dificultar a realização das decisões do casal.  

Enquanto a família permanecia unida pelo casamento, posteriormente 

pela união estável e mais recentemente pelas uniões homoafetivas e pelos diversos 

arranjos familiares reconhecidos constitucionalmente, o afeto certamente surge 

como razão primeira de justificação do acasalamento e das relações familiares mais 

amplas. O que ocorre, no entanto é que ao amor, vem atrelada a possibilidade do 

desamor que pode tomar a frente dos relacionamentos tornando-os findos. 

De forma diversa, o princípio da solidariedade, que acompanha a família 

desde o seu início, persiste nela atrelada quando a família se separa, justificando o 

dever de mantença entre parentes (nos termos da lei civil), ou exigindo em seu 

nome que sejam observados os deveres de socorro, de amparo, de assistência 

mútua. 

Não se trata a solidariedade como um fenômeno voluntário ou capaz de 

estabelecer vínculos meramente espontâneos entre pessoas, como possivelmente 

sugerem narrativas coloquiais, ou desprovidas de um necessário rigor semântico. 

Em ditames essencialmente jurídicos, cuja demarcação supõe a exclusão 

de abordagens meramente comportamentais, a solidariedade incorpora conteúdos 

específicos ora de direito obrigacional – azo em que se projeta (em suma) como um 

compromisso entre sujeitos de uma mesma relação de crédito ou de débito – ora 

como com um princípio geral ou constitucional – feição que lhe confere uma eficácia 

superlativa e uma normatividade de textura aberta. 
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Na primeira acepção, a solidariedade se assume como regra em sentido 

estrito, a reivindicar aplicação segundo um critério de tudo ou nada. Na segunda 

perspectiva, a solidariedade revela-se como princípio, possuindo dimensões de peso 

e de importância que orientam a resolução concreta de conflitos e que atuam na 

direção de conferir sentido à atividade de interpretação do direito em geral, e às 

decisões jurídicas ou judiciais em particular. 

Esse último enfoque, aliás, na medida em que atribui à solidariedade o 

status de princípio (sem prejuízo de sua configuração também como regra), 

sobreleva a Constituição como fonte direta e originária de normas de direito civil, 

afirmando os direitos fundamentais não mais apenas como vetores de 

condicionamento ao exercício do poder do Estado, nas relações entre este e os 

particulares, mas igualmente como padrões normativos de alcance também 

horizontal e com eficácia e incidência sobre as relações intersubjetivas entre 

particulares. 

Fixadas essas premissas, abordou-se inicialmente a idéia de 

solidariedade no contexto genérico das relações familiares hodiernas, buscando-se 

aproximações conceituais e axiológicas entre o mesmo princípio e outros valores 

que alicerçam e que supostamente compõem a estrutura normativa da família no 

arranjo constitucional de 1988. 

De saída, nesse particular, indagou-se sobre possíveis articulações entre 

os conceitos de solidariedade e afetividade, questionando-se se ambos integram a 

categoria de princípios jurídicos e de que modo contribuem para o surgimento de 

obrigações entre os membros de um mesmo grupo familiar desfeito. 

Em tal exercício, contudo, embora sem desprezar a importância do 

mesmo conceito como instância de justificação de novas concepções constitucionais 

de família, observou-se tratar-se o afeto de uma simples faculdade pessoal 

reservada ao escrutínio das sentimentalidades insondáveis, mas desprovido de um 

suporte normativo e de conteúdo jurídico relevante. 

Nesse ponto, mesmo admitindo o afeto como elemento fortemente apto a 

reunir pessoas em torno de objetivos comuns, sua relação com o conceito de família 

é de ordem essencialmente contingencial e não determinante. 

Em outras palavras, o afeto é apenas uma ―pista‖ ou um ―álibi‖ de 

identificação e de reconhecimento de uma família, em que pese não seja o único, e 

tampouco indispensável para esse fim. Um casamento de interesses, por exemplo, é 



87 
 

um núcleo familiar sem vínculo afetivo. Já uma relação adulterina, por sua vez, é 

vínculo afetivo sem núcleo familiar. 

Essa comparação, com efeito, serviu como referencial para a confirmação 

de uma hipótese de estruturação desta pesquisa. A partir de tal experimento, 

percebeu-se, que o afeto NÃO é o pilar de sustentação da especial proteção que o 

Estado confere a família, em seu art. 226. 

Ou seja, ao albergar a família como foco e como objeto de sua proteção 

especial, a intenção do legislador constitucional NÃO foi oferecer ―colo‖ para 

sentimentos pessoais indevassáveis. O amor, o remorso, a saudade, a caridade e a 

comiseração, dentre outras expressões ou manifestações subjetivas do afeto não 

são, portanto, definitivamente, conforme se extraiu, fatores relevantes, por si, para 

fazerem surgir obrigações jurídicas de qualquer natureza entre pessoas, quer 

pertençam, ou não, a uma mesma família. 

No entanto, observou-se, na esteira da experiência jurisprudencial, uma 

forte e aparentemente irreversível tendência ao reconhecimento de direitos 

obrigacionais recíprocos em recintos familiares ou estritamente afetivos, em razão 

de pressupostos fáticos não abrangidos e não contemplados por eixos específicos 

de incidência. 

Em outras palavras, e, sobretudo, nos domínios temáticos do direito das 

famílias, na idéia de insuficiência das regras estritas tem sido o pretexto para uma 

atuação mais proativa dos tribunais superiores, no sentido de frequentemente 

reconhecerem direitos para além das situações previstas na lei em sentido formal. 

No paralelo de tal constatação – e já que esse movimento é uma 

decorrência, ora ínsita, ora expressa, da idéia de solidariedade familiar como um 

princípio emergente e derivado da dignidade da pessoa humana - avançou-se sobre 

o mérito nuclear da pesquisa, obtendo-se alguns apontamentos que podem ser 

resumidos nas seguintes proposições: 

a) O princípio da solidariedade familiar, visto como uma espécie normativa de 

alcance potenciado reveste-se de eficácia horizontal ostentando-se como fonte 

primária de direito, e como fundamento direto de sustentação de determinados 

institutos jurídicos, como o próprio direito fundamental a alimentos; 

b) Na condição de princípio fundamental integrante do núcleo de dignidade da 

pessoa humana, a solidariedade familiar, em vista de sua eficácia horizontal 

superlativa, constitui referencial lógico-epistêmico de criação e de justificação para o 
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reconhecimento de obrigações excepcionais no âmbito das relações de família, 

funcionando ora como vetor de interpretação, inclusive criativa, do próprio direito, 

ora como estrutura de orientação para a atividade decisória na resolução de casos 

difíceis; 

c) Sob a narrativa que ampara a noção de Constitucionalização dos direitos 

privados, e considerando variadas referências dispersas na própria Constituição, é 

possível categorizar o direito a alimentos como um direito fundamental, uma vez que 

sua base normativo-axiológica se estrutura na junção entre os princípios da 

solidariedade e da dignidade da pessoa humana.  

É dizer, nesses termos, que o direito a alimentos, decorre diretamente da 

Constituição, o que explica sua incidência e sua aplicação sobre relações jurídicas 

não necessariamente previstas ou contempladas na legislação ordinária; 

d) O discurso da solidariedade como princípio de densidade constitucional – e não o 

afeto enquanto valor sem conteúdo jurídico - é o móvel referencial para a eventual 

constituição de relações jurídicas fora das hipóteses expressamente previstas na 

legislação.  

Nesses termos, é a solidariedade – e não a afetividade, repita-se – que 

confere substrato jurídico para o reconhecimento de paternidade sócio-afetiva (bem 

como seus efeitos) e para a admissão de obrigações que a lei ordinária não regula, 

tais como alimentos entre parentes afins, e sócio-afetivos, e entre colaterais a partir 

do 3º grau; 

Por fim, como reflexão final, e sob o alinhamento de confirmação da 

hipótese, é oportuno, suscitar alguns questionamentos e reflexões para uma 

pesquisa, ou uma investigação futura, de modo a complementar as inferências 

obtidas e apresentadas em razão deste trabalho. 

Nesse sentido, é de se questionar se a dimensão fundamental 

constitucional atribuída ao princípio da solidariedade guarda compatibilidade vertical 

com algumas situações legais em vigor na atual realidade normativa brasileira. 

Como sugestão, indaga-se se, por exemplo, á luz da solidariedade 

familiar, sobre a razoabilidade de o direito a alimentos entre cônjuges – bem como o 

dever de prestá-los – subsistirem à extinção do vínculo matrimonial, ou à definitiva 

dissolução da união estável. 

Indaga-se, igualmente, a par de outras ilustrações, se é admissível, 

imaginar ou supor que um mesmo indivíduo, amparado na idéia de solidariedade, 
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possa pleitear alimentos simultaneamente de seus parentes afins, civis e biológicos 

e qual sua margem de liberdade para optar entre todos, ou entre alguns em 

detrimento dos outros. 

De igual forma, indaga-se se, na contramão do que expressamente reza o 

Código Civil, se é possível, por exemplo, instituir-se uma relação de alimentos entre 

tios e sobrinhos, considerando-se que eles, na forma do art. 1.843 parágrafo 1º do 

mesmo diploma, podem figurar como herdeiros legítimos uns dos outros, na falta de 

descendentes, ascendentes e cônjuges? 

E, finalmente, indaga-se se dispositivos de exclusão do direito a alimentos 

por motivações morais, voluntárias, ou éticas tais como o art. 1.694 do Código Civil, 

ou dos artigos que tratam das causas de deserdação ou indignidade, são 

efetivamente compatíveis com a Constituição Federal de 1988, na linha da 

superlatividade fundamental conferida ao princípio da solidariedade familiar, nos 

termos, do já indicado, por exemplo, parágrafo 1º do Art. 1.843 do Código Civil, que 

trata da possibilidade da sucessão legítima entre parentes de terceiro grau, nos 

seguintes termos: Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, 

os tios. 

Ao que parece, em que pese não existam regras expressas capazes de 

albergar ou de conferir soluções lógico-dedutivas a essas questionamentos, cada 

uma das situações propostas desafia reflexões complexas, na esteira da 

solidariedade familiar.  

Quer-se dizer, nesses termos, que não é o afeto desfrutado entre si ou 

não, ou ainda a ausência ou a existência de previsão legal específica, mas o exame 

de cada caso concreto, à luz de suas particularidades e sob a ótica da solidariedade 

familiar, que deve nortear e servir de parâmetro para a orientação de decisões de 

reconhecimento, ou não, do direito a alimentos em tais hipóteses. 

Em síntese, conclui-se que a eficácia horizontal do princípio da 

solidariedade, como direito fundamental que se expressa na forma de um princípio é 

o referente jurídico que alicerça o direito a alimentos no âmbito das relações 

familiares (e também, excepcionalmente, dos agrupamentos não admitidos ou 

reconhecidos como tal). 

Independentemente das motivações sentimentais que existam, ou não, 

entre as pessoas de um mesmo grupo familiar, o dever recíproco de prestar 

alimentos umas às outras não se fundamenta em questões afetivas ou sentimentais, 
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mas encontra suporte jurídico na idéia de solidariedade familiar, que é, igualmente, 

por sua vez, o próprio móvel que legitima e que justifica, em uma esfera mais ampla, 

a própria especial proteção que a Constituição de 1988 outorga à família como base 

da sociedade. 
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