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Resumo

O presente artigo tem por desígnio mostrar as inovações obtidas na estrutura familiar, fazendo valer os direitos dos filhos de fato, que até então estão
desamparados juridicamente, partindo do princípio que existem contribuições e significâncias participativas no processo de reconhecimento de parentesco
de fato, buscou-se elucidar as dissoluções das famílias, fazendo valer, a liberdade de escolha na constituição familiar. O quadro metodológico foi pensado
a partir das peculiaridades da temática, com a finalidade de alcançar os fatos mais importantes nos discursos construídos. Portanto, verificamos a
necessidade de um olhar abrangente visto sob a ótica constitucional que em seu artigo 3°, IV, declara que assegura promoção do bem de todos.
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Abstract

Thisarticle is toshow thedesigninnovationsobtainedin family structure, enforcing the rights ofchildrenin fact, thatso farare helplesslegally, assuming that
there arecontributions andsignificanceparticipatoryprocessinrecognitionof kinshipin factsoughtelucidatethedissolutionof families, enforcing the freedomof
choice infamily constitution. Themethodological frameworkwas designedfromthe peculiaritiesof the subject,with theaim of achieving themost important
factsin thediscourses constructed. Therefore, we see the need fora comprehensive lookseenfrom the viewpointconstitutionalin itsArticle 3, IV, declares
thatensurespromotionof the commongood.
Keywords: Relationshipindeed.Affectivity. Legislation.

1-INTRODUÇÃO

O Direito de Família, apesar de toda receptividade da Constituição Federal, e dos avanços conquistados através do Novo Código Civil de 2002, ainda não
é suficiente, como todo e qualquer meio de normatização, para resolver todos os defeitos gerados, pela sociedade Nacional, pelo fato de sermos
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membros de uma coletividade que vive em constante mutação. Dentre tantas transformações, é válido frisar, que a instituição familiar passou por
consideráveis alterações, e tanto a Carta Magna, quanto o Direito de família buscaram aplicar de forma rápida e consistente a sua adaptação social.

Dentro da Constituição Federal de 1988, toma-se como base o Princípio da Igualdade entre os filhos, que se encontra previsto no seu artigo 227,
parágrafo 6º, o qual, de forma proibitiva, inibiu qualquer meio de discriminação entre os filhos provenientes ou não do matrimônio, e trazendo como
consequência, a possibilidade de haverem relações de afetividade. É válido ressaltar também, o princípio da dignidade da pessoa humana, afetividade,
liberdade, proteção dos valores sociais e proteção ao menor que englobam e protegem as estimas do Direito de família e os valores sociais.

Dentre tantos avanços e transformações na esfera jurídica e fora dela, ainda não se foi pensado em uma forma de suprir o desamparo dos filhos de fato
dentro da sociedade. Devido as grandes mudanças nas formações familiares surgem aqueles que, não tendo uma estrutura familiar convencional, é
amparado afetivamente por aquelas famílias que os darão uma nova concepção de família na atualidade.

No evolver familiar, a priori existia uma fórmula estruturante de pai, mãe filhos. Com as dissoluções das unidades familiares e reconstrução destas
amparados em novos consórcios, já é comum encontrarmos, padrastos, madrastas e enteados, filhos criados por avós paternos e maternos onde estes
tem uma relação de parentesco de fatono seio da unidade familiar atual.

A maior contribuição deste trabalho é expor a falta de uma base legal voltada para o reconhecimento do parentesco de fato, apresentando ideias para a
construção teórico-metodológica, visando um atendimento diferenciado que melhor possa explicar o fenômeno.

O objetivo deste artigo é mostrar à sociedade e, principalmente, aos Legisladores que já existe uma discussão jurídica voltada para o tema: Realidade ou
utopia: reconhecimento de parentesco de fato. Portanto, o que fora discorrido teve como base uma legislação vigente, que propostamente servirá como
fonte para novas pesquisas.

2-PROCESSO EVOLUTIVO DO DIREITO DE FAMÍLIA

O Direito de Família emana da nossa Carta Magna, que é determinante na sua amplitude interpretativa, sendo alicerçado nos princípios constitucionais,
que oferecem embasamento para o Direito acima mencionado, o mesmo está enquadrado no art. 1º, Inciso III da Constituição Federal de 1988, que é o
princípio da Dignidade Humana. Logo, podemos buscar no ordenamento a fundamentação para análise dessa ramificação jurídica.

O art. 1º da Constituição da República do Brasil bem traduz alguns exemplos de princípios expressos: a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa
humana; os valores do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Estes princípios fundamentais expressos na Carta Magna são os princípios
gerais a partir dos quais todo ordenamento jurídico deve irradiar, e nenhuma lei ou texto normativo podem ter nota dissonante da deles. Eles são os
orientadores da nossa ordem jurídica e traduzem o mais cristalino e alto espírito do Direito. É no direito das famílias em que mais se sente o reflexo dos princípios eleitos
pela Constituição Federal, que consagrou como fundamentais valores sociais dominantes. Os princípios que regem o direito das famílias não podem distanciar-se da atual concepção da família
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dentro de sua feição desdobrada em múltiplas facetas.A Constituição consagra alguns princípios,transformando-os em direito positivo, primeiro passo para a sua aplicação (PEREIRA,
2006, p.25)

2.1-PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA

ØDIGNIDADE– Conjunto de valores prescritos na Constituição Federal, pautando a defesa da família como estrutura de formação social.

A evolução do conhecimento científico, os movimentos políticos e sociais do século XX e o fenômeno da globalização provocaram mudanças profundas na
estrutura da família e nos ordenamentos jurídicos de todo o mundo, acrescenta o mencionado autor, que ainda enfatiza: ‘Todas essas mudanças
trouxeram novos ideais, provocaram um declínio do patriarcalismo e lançaram as bases de sustentação e compreensão dos Direitos Humanos, a partir da
noção da dignidade da pessoa humana, hoje insculpida em quase todas as instituições democráticas. (PEREIRA, 2006,p.140)

ØIGUALDADE – Respeito recíproco entre homem, mulher e filhos norteando a consideração entre estes.

A igualdade e o respeito às diferenças constituem um dos princípios-chave para as organizações jurídicas e especialmente para o Direito de Família, sem os quais não há dignidade do sujeito
de direito, consequentemente não há justiça. O discurso da igualdade está intrinsecamente vinculado à cidadania, outra categoria da contemporaneidade, que pressupõe o respeito às
diferenças. Se todos são iguais perante a lei, todos estão incluídos no laço social. (PEREIRA, 2006, p.42)

ØLIBERDADE – Orienta os caminhos trilhados pelos componentes da família, para o conforto construtivo da mesma, solidificada no respeito constituído e
descrito em outros princípios.

ØPROTEÇÃO DOS VALORES SOCIAIS E PROTEÇÃO AO MENOR – Respeita os princípios básicos da Constituição vigente como Direito à vida, alimentação,
educação, lazer, profissionalização, cultura, liberdade, convivência familiar, dentre outros.

3 - NOVOS PARADIGMAS DE FAMÍLIA

A Constituição de 1988 enfatiza uma nova exterioridade para a conceituação de família, não protegendo apenas a família “patriarcal”, mas, com um olhar
profundo no que tange às uniões estáveis, uniões extraconjugais e as uniões homoafetivas. Essa instituição na qual denominamos família tem uma visão
inovadora. Vale salientar que, as uniões citadas anteriormente, são reconhecidas pelo elo básico da afetividade que os envolvem, ratificando que a
doutrina percebe que se faz necessário a proteção do Estado, mas ficam explícitos os questionamentos de discordância, havendo disponibilidade de
jurisprudências em diversos aspectos da temática ora citada.

A família à margem do casamento é uma formação social merecedora de tutela constitucional porque apresenta as condições de sentimento da personalidade de seus membros e a execução
da tarefa de educação dos filhos. As formas de vida familiar à margem dos quadros legais revelam nãoser essencial o nexo família-matrimônio: a família não se funda necessariamente no
casamento, o que significa que casamento e família são para a Constituição realidades distintas. A Constituição apreende a família por seu aspecto social (família sociológica). E do ponto de
vista sociológico inexiste um conceito unitário de família. (MUNIZ, 1993, p.77)

É fato notório que, no aspecto jurisdicional enfatiza que as formações das famílias geralmente são constituídas por pais separados ou solteiros, avós, tios,
que assumem a responsabilidade na adoção de fato, e até mesmo na criação.
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A exemplo, da situação de fato que se transformou em direito, foram os reconhecimentos de sociedade de fato e as relações homoafetivos, onde as
relações de união, e características de relacionamento de fato se tornaram reconhecidas no mundo do direito. Não podendo deixar de citar, uma questão
que poderá ser analisada cuidadosamente pelo simples fato de se ter uma relação de pais que não são reconhecidos de fato, mesmo tendo vínculo que
deveria se transformar em obrigação de direito, sendo efetivamente distinto do instituto da adoção. Tal fato poderá ser fruto de uma sociedade
metamorfisada, ou seja, que se encontra em constante transformação.

Logo, dentre outros princípios importantes do Direito de Família, enfocaremos o PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE, é o alavancador que faz a ponte da família
com a progressividade sucessiva, protegendo de forma única o indivíduo que está inserido no seio familiar. Segundo Cunha (2006, p.126) “O afeto
alcançou valor jurídico, tornando-o incompatível com apenas um modelo de família, margeando a possibilidade , por exemplo, a adoção homoafetiva
preservando “O princípio do melhor interesse do menor”.

Segundo Gustavo Tepedino, descreve âmbito familiar como:

As relações de família, formais ou informais, indígenas ou exóticas, ontem como hoje, por muito complexas que se apresentem, nutrem-se todas elas, de
substancias triviais e ilimitadamente disponíveis a quem delas queira tomar: afeto, perdão, solidariedade, paciência, devotamento, transigência, enfim,
tudo aquilo que, de um modo ou de outro, possa ser reconduzido a arte e a virtude do viver em comum. “A teoria e a prática das instituições de família
dependem, em última análise, de nossa competência de dar e receber amor” (1999,p.64)

Em suma do que fora acima exposto, o artigo 226 da Constituição Federal, em seus parágrafos 1º, 3º e 8º, abordam o Princípio da Liberdade da
Constituição Familiar, afirmando que “aos indivíduos é assegurada a liberdade de escolher a maneira que queiram constituir a sua família, seja pelo
casamento ou pela união estável”. Logo, para que a sociedade possa resgatar uma das suas principais instituições, a família, é necessário que os seres
humanos se conscientizem e respeitem a liberdade de escolha de cada um. A figura rígida de família “patriarcal” já ficou para trás sendo substituída por
uma gama de opções que, se geram conforto e liberdade pessoal, deve ser irrefutável. Toma-se como exemplo a união estável, a união homoafetiva,
formação unilateral como é o caso das mães ou pais solteiros, dentre diversas outras formas de constituição familiar.

4- ISONOMIA DOS DIREITOS DOS FILHOS E NÃO FILHOS

Com as dissoluções matrimoniais, que vem sendo crescentes ao longo dos anos em nosso país, por diversas vezes,os filhos que foram frutos desses
enlaces são levados a uma formação familiar diferente, ou seja, após a separação um dos litigantes acabam por conviver novamente com outro parceiro
ou parceira que cria com essa criança um laçoafetivo igual, ou até mesmo superior a do próprio genitor.

Com a convivência se adquire a confiança, amor, respeito, afeto, carinho, deixando explícito que a criança deixa de ser vista sob a ótica de desprezo,
passando a ser visualizada não mais como simplesmente “o filho do meu marido ou da minha esposa”, e sim como se também filho fosse. Isso também
se evidencia quando um dos genitores falece, e o subsidiário acaba levando consigo toda a responsabilidade de suprir as necessidades do fruto e, por
conseguinte adentra em uma nova união. Nesses casos, o vínculo criado entre o eventual padrasto ou madrasta passa a ser maior pelo fato do menornão
ter mais nenhuma referência de um dos pilares. Sendo assim, esses frutos de relacionamentos conjugais desfeitos, seja pela morte da pessoa natural,
seja pelo divórcio, são os chamados filhos de fato.

Logo, um questionamento é margeado: Por que os filhos de fato não podem ter garantidos nos embasamentos legais, os mesmo direitos que têm os
filhos de sangue?

Vale salientar que, com a morte pode-se submergir em um critério chamado sucessões, que está abordado no Livro V do Código Civil, onde toda a massa
patrimonial deixada pelo falecido, chamada de espólio, deverá ser repassada para os herdeiros legítimos, sejam eles descendentes, ascendentes ou
testamentários. O direito de herança é igualitário tanto para os filhos concebidos durante a união, quanto fora dela. (Art. 1.784. Aberta a sucessão, a
herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários).

Diante do supracitado, obsta que filhos consanguíneos, independente de grau, afetividade ou convivência têm seus direitos assegurados legalmente, já os
filhos de fato que muitas vezes, têm um vínculo afetivo maior ficam a mercê da legislação vigente, ou seja, estão desprovidos de medidas protetivas.

Como parâmetro, podemos frisar o conteúdo presente em uma reportagem concedida ao site IG, em São Paulo, no dia 27/08/2011,no qual a colunista
Danielle Nordi enfatiza a questão de animais de estimação deixarem de ser considerados bens e passam a ser vistos juridicamente
como“filhos” em divórcios. Nordi aborda que um projeto de lei tramitante na Câmara dos Deputados, visa à regulamentação da guarda de
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animais de estimação, tendo embasamento no laço afetivo que é criado durante a convivência do, até então casal, com o animal. Em uma
das menções feitas pelo deputado federal Doutor Marco Aurélio Ubiali (PSB-SP), o mesmo declara que, o projeto de lei visa que os bichos tenham
um tratamento equiparado com o dos próprios filhos do casal.

Baseando-se na reportagem da colunista acima citada, surge um questionamento vinculado aos filhos de fato. Por que animais podem ser objetos de um
projeto de lei que estimule a igualdade em relação ao laço afetivo e os filhos de fato não?

É fato notório que, existe um grande descaso por parte das autoridades competentes em legalizar sobre a temática central desse artigo, uma vez que,
fatos dessa natureza acontecem com frequência e já são adaptados dentro do contexto social. Frisando que diante de todo o apontamento surgirão
consequências benéficas para o filho de fato tais como: alimentos, visitação, habitação, saúde, educação, dentre outros direitos fundamentais prescritos
na Constituição Federal.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurando demonstrar que existem lacunas no direito de família, que já é oriunda de uma constituição falha no que concerne aos interesses das crianças
que não são reconhecidos com o mesmo direito dos filhos biológicos, não podendo ter garantidos nos embasamentos legais, os mesmo direitos que têm
os filhos de sangue, logo, não é levado em consideração o vínculo afetivo existente e o tratamento de como filhos de sangue fossem, ratificando que o
afeto é o alicerce formador da família.

É fato notório que, a base familiar ultrapassa a sanguineidade, mesmo que ainda não seja comprovada cientificamente, mas através da reciprocidade
afetiva existente há uma comprovação empírica da vincularidade entre pais através do respeito, do amor e carinho conquistado, como diz o dito popular”
Os verdadeiros pais são os que criam”

Fica explicito, o que é exposto da nossa Constituição Federal de 1988, a vedação da discriminação entre filhos e sua origem, sendo assim confirma que
todos os filhos são iguais, sem distinção de direitos entre eles, infelizmente os legisladores esqueceram-se de fazer o complemento FILHOS LEGÍTIMOS E
NÃO LEGÍTIMOS, sendo que o último poderia ser comprovado através dos laços afetivos.

Portanto, o modelo atual de família hoje tem uma nova aparência e que infelizmente, tem que se adequar a norma jurídica, sendo assim, os legisladores
deram por esquecidos a diversidadeconjuntural da realidade socioafetiva intrínseca nos seios familiares que possuem filhos que não são de sangue ,mas
são tratados como se filhos fossem.
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