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l.INTRODUÇAO 

c'Na elaboração do ordenamento 
constitucional da Nação, dois são os 
pontos fundamentais a observar: de 
unfclado, a estrutura orgânica do Es
tado, com previsão da forma de go
verno é de seus órgãos dirigentes; de 
ou&o, a pessoa humana, com o elen
co 3Jós direitos, e garantias indivi
duais, para fazer frente ao formalis-
mo;,burocrático das instituições e 
evitar abusos do poder centralizador. 

Mas é só aparente o conflito de 
interesses entre a força do Estado e 
os direitos do indivíduo: Desaparece 
ante a colocação dos: objetivos de 
harmonia e paz social, supremos 
beas a que aspira o ser humano, em 
busjca da felicidade pessoal dentro 
da .v|vência comunitária organizada. 

, E nesse contexto que avultam as 
regras essenciais da ordem político-
socMe econ0mic%. Hãp^secoriter, 
nauâna Magrta.hãO apenas, os pxinT. 
cípios norteadores das relações; entre 
a pe§soa e o Poder Público, pastam-
bém do relacionamento dos homens 
entre si, frente ao fenómeno da inte-
raç%o social. Até mesmo por exigên
cias- do Direito Natural, pois "o ho-
mejft isolado é uma abstração", áo 
dizer de Von Wiese, já que caracteri
zado, na essência, como um "animal 
politico" (Aristóteles). 

íVem dal o regramento constitu
cional da Família, "célula mater" da 
sooiedade, elemento de criação e de 
formação dos homens, princípio, 
melo e fim de sua vigência e sobrevi
vência, porque imanente ao signo da 
perpetuação da espécie. 
2. #AMÍLIA, SOCIEDADE E DI
REITO 

fComo instituição natural, a Fa
mília antecede e, mesmo, prescinde 
de-um estatuto jurídico. Forma-se 
pelo simples fato de existirem ho
mens. 

No entretanto, necessita de in
tervenção da sociedade, com objeti-
vó de propiciar clima de harmonia às 
uniões, e legitimar sua forma de 
atuação. 

tf Porque a união de sexos e a pro
criação podem produzir-se de manei
ra ofensiva a certas condições da na
tureza humana. Então, haveriam de 
prejudicar direitos dos próprios con
traentes, e agredir direitos e interes
ses, de terceiros. Como indesejável re
sultado, a desarmonia social. 

• Na constituição da família, sob o 
ângulo da intervenção jurídica, dis-
tinguem-se a união legítima e a ilegí
tima. A primeira se perfaz através do 
casamento, celebração solene con
forme preceitos da lei. A segunda 
taifibém se denomina união livre, ca
racterizando o chamado concubi
nato. 

Já o Direito Romano estabele
cia^- divisores bem nítidos entre as 
juítae nuptiae e o concubinatos, 
além de outras formas reservadas à 
uriJSo entre escravos (contuber-
niom), ou envolvendo estrangeiros 
(sirife connubio). , 

l.Em quaisquer dessas espécies, j 
focma-se o núcleo familiar, seja de 
faio ou de direito, ante o agrupamen
to jde pessoas unidas por laços de , 
sangue, vínculos aíetivos e comu
nhão de interesses. | 

O caráter natural da família, a 
intimidade dos seus membros, e até 
o intuito de preservação do grupo, 
aliados aos costumes e à moral vi
gente, levam, muitas vezes, a um dis
tanciamento entre a realidade social 
e q direito de família. 

Como em nosso país, onde a re
gra de que a família é constituída 
pelo casamento (art. 175 da Consti
tuição Federal) se choca com o ine
gável fenómeno do puro e simples 
amásiamento, em especial nas clas
ses menos favorecidas, ou em certos 
setores da hight society, não raras 
vezes desbordando para a pregação 
de passageira convivência entre ho
mens e mulheres que se dizem "libe
rados". 

'."É ampla a definição do Direito 
de Família, porque extenso o seu 
conteúdo. Segundo Clóvis Bevilac-
qua, é "o complexo dos princípios 
que regulam a celebração do casa
mento, sua validade e os efeitos que 
dele resultam, as relações pessoais e 
económicas da sociedade conjugal, a 
dissolução desta, as relações entre 

pais e filhos, o vinculo do parentesco, 
e os institutos complementares da 
tutela, da curatela e da ausência" 
(Código Civil - Comentários - 2/6). 

Nesse conceito estão abrangidos 
os vários institutos que se contêm no 
âmbito do Direito de Família, regula
dos pelo Código Civil, nos artigos 180 
a 484, e na legislação complementar, 
em especial a Lei n° 6.515, de 26 de 
dezembro de 1977 (lei do divórcio). 

Mas s,ão diversas as acepções da 
palavra "família", na linguagem jurí
dica. 

Num sentido estrito, significa a 
união legal entre o homem e-a mu
lher, como expresso no artigo 175 da 
Constituição. Ou subentende, tam
bém a prole, como se vê do art. 233 do 
Código CivU. . 

Em sentido amplo, abarcam-se 
todas as pessoas ligadas pelo vínculo 
da consãguinidade ou da afinidade, 
em face das relações de parentesco 
(artigo 330 do CC), gerando efeitos de 
cunho alimentar {art. 396 dó CC) ou 
sucessório (artigo 1.603 do CO. As
sim, consideram-se membros da 
mesma família - os descendentes de 
um tronco ctínftím; éai llnhia retãòu 
colateral, e tarribéní os afins, todos 
sòb á égide do patriarca, ou "paterf a-
miHas". 

Para certos fins, equiparam-se a 
familiares outros componentes do 
grupo, como certos agregados ou de
pendentes, definidos nas legislações, 
próprias do Imposto de Renda e da 
Previdência Social. 

3. PREVISÃO CONSTITUCIONAL 

Cabe um ligeiro esforço histórico 
sobre o Direito de Família nas Cons
tituições pátrias, lembrando-se que, 
afora as muitas emendas, o Brasil já 
contou com seis Constituições: a do 
Império, em 1824; a da República, 
em 1891; a da primeira era varguista, 
em 1934; a da subsequente ditadura 
do Estado Novo, Constituição "pola
ca", em 1937 (de que se relembra, 
agora, o 50° aniversário); a liberal, de 
retorno à democracia, em 1946; e a 
revolucionário-militar de 1967, com 
substancial aditamento retificatório 
em 1969, e perto de 30 emendas, aind 
em vigor, no aguardo da votação de 
uma nova Carta Magna, pela qual 
anseia toda a Nação. 

3.1 — A primeira Constituição, 
de 1824, refletindo a ligação que ha
via entre Estado e Igreja, com a sub
sistência do casamento religioso, na
da referiu sobre a família, limitando-
se a exclusivas preocupações, em ca
pítulo próprio, com á "família impe
rial e sua dotação". 

3.2 A Constituição de 1891, sob 
influxo dos ideais republicanos, de
dicou apenas um item ao casamento 
civil, dizendo-o gratuito, no elenco 
dos direitos e garantias individuais 
(artigo 72, § 4°). 

3.3 Já a de 1934, reconhecida
mente de cunho social, estabeleceu 
como dever do" Estado "socorrer as 
famílias de prole numerosa" (art. 138, 
d). E dedicou um capítulo à família 
nos arts. 145 a 147, estatuindo ser o 
casamento indissolúvel, salvo em ca
sos de desquite e anulação, firmando 
seu caráter civil e a gratuidade da 
celebração, reconhecendo o casa
mento religioso com efeitos civis, 
prevendo exame de sanidade física e 
mental para os nubentes, e determi
nando a gratuidade do reconheci
mento de filhos naturais. 

3.4 Na Constituição de 1937 (arts. 
124 a 127), foram repetidos os mes
mos preceitos, com ligeiro acréscimo 
relativo à igualdade dos filhos natu
rais com os legítimos, e à proteção da 
infância e da juventude pelo Estado. 

3.5 Praticamente iguais os dispo
sitivos da Constituição de 1046 (arts. 
163 a 165). Inovou apenas no campo 
sucessório, ao cuidar da vocação he
reditária de brasileiros com relação a 
bens deixados por estrangeiros no 
Brasil. 

3.6 A Carta vigente, de 1967, com 
a Emenda n° 1, de 1969, manteve a 
tradição da família constituída pêlo 
casamento indissolúvel, até que mo
dificada pela Emenda n° 9, de 28 de 
junho de 1977, instituidora do di
vórcio. 

No artigo 175, reza que "a família 
é constituída pelo casamento" e, no § 
1°, que este "poderá ser dissolvido, 
nos casos expressos em lei, desde 
que haja prévia separação judicial 
por mais de três anos". 

Nos parágrafos seguintes, trata 
do casamento civil, com celebração 
gratuita; do casamento religioso com 
efeitos civis; e da assistência à ma
ternidade, à infância, à adolescência 
e aos excepcionais, conforme dispu
ser lei especial. 

A grande novidade está na insti
tuição do divórcio, embora de forma 
restrita, já que apenas se permite a 
conversão em divórcio de separação 
ocorrida há mais de três anos. 

É certo que também se possibili
tou o divórcio direto, mas em caráter 
específico e transitório, para as sepa
rações de fato por mais de cinco 
anos, se anteriores a 28 de junho de 
1977, consoante artigo 2o da Emenda 
n° 9.0 que significa que, atualmente, 
só é possível o reclamo de divórcio, 
sem prévia separação judicial, para 
os casais apartados há mais de dez 
anos. 

3.7 Ressente-se, o texto constitu
cional, de melhor explicitação quan
to às possibilidades de dissolução do 
casamento, tanto que ensejou restri
ção do legislador ordinário. A lei n° 
6,515, de 26 de dezembro de 1977, no 
artigo 38, de duvidosa constituciona
lidade, estatui que "o pedido de di
vórcio, em qualquer dos seus casos, 
somente pode ser formulado uma 

vez", criando certo paradoxo para si
tuações como a de pessoas solteiras 
que se casam com divorciados. 

4. A NOVA CONSTITUIÇÃO 

Está em fase de elaboração a no
va Constituição do País, sendo hora 
de debates e de conclusões, esperan-
do-se que o "jus positum" se posicio
ne ao lado da realidade social, para 
que se torne Direito vivo e palpi
tante, i: 

Ao anteprojeto elaborado pela 
Comissão Provisória de Estudos 
Constitucionais, sob a presidência 
do senador Afonso Arinos, seguiu-se 
projeto elaborado, revisto e votado 
pela Comissão de Sistematização, re
lator o constituinte Bernardo Cabral, 
estando em fase de apreciação pela 
Assembleia Nacional Constituinte. 

4.1 Referindo-se à instituição da 
família, o projeto dejxa de caracteri
zá-la através do casamento. Mas 
também omite a menção às "uniões 
livres", que constavam do primitivo 
texto. Apenas prevê, no artigo 263, 
que "a família tem especial proteção 
do Estado"; e no f 5» desse mesmo 
artigo, esclarece que **o Estado asse
gurará a assistência à'famflia na pes
soa dos membros que a integram, 
criando mecanismos para coibir a 
violência no âmbito dessas rela
ções". 

t 
A análise desses dispositivos dei

xa entrever que se jabarcam, aí, as 
situações da "família de fato", isto é, 
não instituída sob as formalidades 
do casamento, mas igualmente me
recedora da proteção legal, no rela
cionamento entre qs* contraentes, 
com consequências dè Ordem patri
monial já reconhecidas pela juris
prudência (Súmula STF n°380), nos 
direirtos atribuídos aos filhos, que 
não se devem distinguirjáe outros na 
sua legitimidade, e, por fim, nas rela
ções travadas com terceiros, em ge
ral imbuídos de boa fé. >> 

Respeita-se o instituto do casa
mento, que, uma vez preservado o 
vínculo do amor entre õs cônjuges, 
por certo se configura como a união 
ideal, tanto mais próxima" da perfei
ção quanto unidos os seus compo
nentes — pais e filhos — numa famí
lia estável, à luz da moralidade e do 
direito. 

Mas não se pode olvidar a reali
dade social, dos que vivemisob esta
do de casados, igualando-se à família 
regularmente constituída, am seus 
múltiplos direitos e deveres*: 

Sabe-se que tais uniõeá-ide fato 
praticamente igualam, em estatísti
cas, os casos de união pelo casa
mento. l?:i • -

E também não é novidade,que o 
casamento seja uma instituição em 
crise, face ao crescente núwtèro de 

separações e divórcios. O Anuário 
Estatístico 1986, do IBGE, consigna 
que em apenas 3 anos o número de 
separações judiciais aumentou em 
46%, passando de 52.000, em 1983, 
para 76.000, em 1985. Também au
mentou o número de divórcios, ao 
índice de 12%, no mesmo período, 
indo de 32.000 para 36.000. São Paulo 
encabeça o quadro das separações — 
30.000, ou 40% do total — e dos divór
cios —13.000, ou 36%. Os dados cons
tam de recente edição da revista Ve
ja, com o comentário de que, a julgar 
pelos números, o setor social que 
mais apresenta mudanças é o da fa
mília brasileira. 

Note-se que inúmeros casais dis
pensam as formalidades da separa
ção judicial. Simplesmente se apar
tam, sem constar, pois, dos registros 
oficiais... í 

NasçM, assim,, outras tantas fa
mílias de;.íàto, com necessário refle
xo no c'4itipo jurídico. 

Nas'"palavras do insigne jurista, 
prof. Álvaro Villaça de Azevedo, "a 
famíliaj por mais que livre seja, e que 
tenha existência natural, reclama o 
regramento do complexo de direitos 
e de deveres, que dela nasce, para 
que, ao Já*db dos sentimentos pró
prios dâJuhião fática, exista.um cli
ma de responsabilidade, indispensá
vel à segurança dos conviventes e de 
sua prole" (Do Concubinato ao Casa
mento de fato" — Ed. Cejup — 1986 
pág. 13). 

A propósito, de lembrar que par
cimoniosa a legislação pátria, com 
mínimas referências no Código Civil, 
todas de caráter restritivo a direitos 
de concubino: proibição de doação 
(art. 1.177); proibição de favorecer 
em testamento (art. 1.719, III); inca
pacidade matrimonial absoluta do 
cônjuge adúltero com o seu co-réu 
por tal condenado (art. 183, VII). As 
exceções se acham na legislação 
complementar, com garantia de be
nefícios previdenciários à compa
nheira de mais de 5 anos (art. 13,1, da 
Consolidação das Leis da Previdên
cia Social); consideração como de
pendente, nas mesmas condições, 
para abatimento do imposto de ren
da; adoção do patronímico do com
panheiro (art. 57, § 2°, da lei 6.015/73). 
Na esfera jurisprudencial, acham-se 
amparadas as uniões concubinarias 
pela súmula 380, do STF, ante a ga
rantia outorgada na divisão patrimo
nial, quando haja cooperação na 
aquisição e conservação dos bens. 
4.2 O projeto da Constituição faz ex
pressa referência ao casamento, co
mo sendo civil e de celebração gra
tuita, como da tradição de nosso di
reito, desde a Constituição de 1891. 
Alude também ao casamento religio
so com efeito civil, nos termos da lei 
(art. 263, § 1>). 

4.3 Os casos de dissolução do caiíj-sf* 
mento (art. 263, § 2°) são bem ma'íã(.t 
amplos que os atuais: após separai-»; 
ção judicial por mais de ura 2rv\ o-fig 
após comprovada sppnmç?o ?- f-t:-, 
por mais de 2 anos. â ' ' 

Como já viáte-, aíualmente nfb 
existe o divórcip direto, a náo s f c ' 
para situações transitórias 6?- c-as&isV-
separados há mais de 5 anos úesue-,' 
antes de 28 de junho de l«7'í iquanj^í-ij.1 

editada a Emenda n° 9), sem apiina-:.
! 

çao para os casani£nuOâ ccoriÀu í̂ãt:;: 
após essa data. Com o Projeto, o yL,,h

; 

vórcio será sempre possível, bastaií-"' 
do ps dois anos de separação fátMla 
comprovada. ',; 

E a conversão da separação pif» ~ 
divórcio, que atualmente cxiz" " í i : Í 
curso de 3 anos, tem prazc abrevias: •' 
para um ano e 1 dia. i#n. 

Também se estabelece que a lei 
não limitará os casos de dissoluç*» 
do vínculo conjugal 
(art. 263, § 3o). Ou seja, tanto a sepa-.-',:! 
ração quanto o divórcio pode 
requeridos sem limite. Ao texto w--1" 
gente, com a regulamentação daí«t'^ : 

6.515/77, art. 38, o pedido de divorcia::'' 
somente poderá ser formulado u M " ; 

vez.. :.'.. ' "; , '±\'.x 
Restará vencida, pois, a celeuma^ v 

ocasionada por esse dispositivo wí?-,l 
gal. Embora o STF, por voto;B£ ° 
maioria, tenha rejeitado arguição ge 
sua inconstitucionalidade, persistera*^ 
sérias controvérsias a respeito, e djáBrí'1 

vidas na sua exegese prática. Coiso, r,h 
as situações pessoais que envolvam í^í 
restrição de direito não se cemugi uiú 
cam, daí decorre que o cônjuge BIÍSSR<J 
anteriormente divorciado pode gçtíúd 
querer divórcio contra aquele que~j%|£ 
se divorciou uma vez, e o juiz devp.oi 
concedê-lo. Esse o entendimento juj/jgt 
risprudencial dominante, anotadaiéí 
por Theotonio Negrão, em "Códjgfts/ri 
de Processo Civil", Ed. Revista dm, $g 
Tribunais, 14" ed., pág. 491, com $$&•} 
servações: "Um dos cônjuges contfôgg 
nuará separado, e o outro ficará -fllxfgg 
vorciado. Quanto a um deles o cas&iõâ 
mento estará dissolvido, quanto jazera 
outro, não...". oãèèb 
4.4 O Projeto demonstra louváy«ç | | 
preocupação com a igualdade dosffôiçll 
lhos, matéria não prevista no vigegtej&j 
texto constitucional, pispõe que -igfitjí) 
filhos, independentemente da con;dB Má 
ção de nascimento, inclusive os adiftètif 
tivos, têm iguais direitos e qualificada 
ções (art. 264, § 5o). iéfwi 
4.5 Também se estende em minucigíW 
sos dispositivos, de cunho programá
tico,, sobre a proteção aos mehoris 
(infância e adolescência), a cargo"ífi»Jtf 
família, da sociedade e do EstadUírS 
segundo determinados princípios WÉS8§ 
sicos (art. 264). ' ?$£& 

Resta ver se tal formulação,-*ífe9$| 
inegável validade teórica, será acóm?9^ 
panhada de oportuna providên6,S£"'J 
prática, com a necessária dotação$$gs| 
recursos aos órgãos assistenciais, &%f$H 
indispensável estímulo àos partic^<$ 
lares, para que se efetué uma venfefí»? 
deira campanha de salvação'nac|8wy 
nal, em favor de toda umà geraçãtfaf*8' 
menores em estado de abandono B | 5 « 
terial e moral, e assim sé preservê^. | | 
Brasil de amanhã. ° .'oSÍ 

4.6 Enquanto1 isso, desprtoci 
Projeto com o planejamento fim! 
ou melhor, cuida em ga&hflr à 
mens e mulheres o direito de1 de 
minar livremente o número de i 
filhos (art: 283; § 4«). Çófiqtíaiífo; 
afigure correta a vedaçãonlelírátif 
coercitivas por parte do Pbdéj Pai 
co e de entidades privadaá, rtâo 
ce adequado, em especial élèX^è] 
preocupação com nossa ilflâhciàaí 
valida, qué se omita á^dèséjiâ 
orientação do Estado no contm 
natalidade, tal COmo constava do í 
teprojeto "Afonso Arinos*., „ '<; •-
4.7 O Projeto contém, ainda, out 
disposições atinentes ao trabà: 
dos menores (idade mínima de 
anos); garantia de instrução básic 
adoção, inclusive por estrange:' 
Invade a esfera penal, para dizer 

1 a permanece a inimputabilidade 
! menores de 18 imos. E traça direi 
zes de amparo aos idosús, chej 

; à minúcia de prever gratuidade 
: transporte urbano aos maiores d 
; anos, matéria que podeçia ficar 
trita à lei ordinária. ,2:.'; .<„f, 
4.8 Todas essas questõq», e outras ' 

: relevante interesse no Gampo.de 
reitò de fam^haverãadeseiroy' 
dosamente avaliadas freios" co: 

. tilintes, nesta fase de gonclusãp 
' ideias, com a participagão de t o d f ^ j ^ 
coletividade, a fim de ;que."à nf— 
Constituição, cujo prazo de ediç 

; previsto para os próxir^os meses, 
I ja um reflexo verdadeira das nece 
(Idades e aspirações gerais. 
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