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RESUMO 
 
O presente trabalho possui como objetivo discutir sobre a inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 
6.583/2013, este projeto propõe uma definição de família que limita a abrangência de seu significado 
ao considerar enquanto grupo familiar apenas o conjunto formado por união entre homem e mulher. 
Entretanto, as famílias do século XXI possuem formatos diferentes do imposto pelo Estatuto da 
Família, como, por exemplo, sendo constituídas por dois pais, duas mães, netos e avós, entre outras 
configurações. Ao estabelecer determinados padrões o Projeto de Lei nº 6.583/2013 desconsidera 
essas novas configurações enquanto uma entidade familiar. A pesquisa foi estruturada no método 
qualitativo, através da revisão bibliográfica, a qual buscou artigos, periódicos e livros que abordassem 
sobre a temática discutida. Nesse sentido, questionasse a inconstitucionalidade do projeto pois o 
mesmo apresenta um conceito de família excludente e discriminatório ao desconsiderar as 
transformações sociais que englobam o contexto familiar negando aos membros da entidade familiar 
os direitos e garantias que lhes são inerentes. Considera-se que as legislações devem ter o objetivo 
de proteger e garantir o respeito aos direitos dos cidadãos, independente de suas características, 
conforme estabelece a Constituição Federal de 1988, assim, especialmente o Estatuto da Família é 
inconstitucional em razão desconsiderar em seu teor os novos formatos de família. 

 
Palavras-chave: Famílias. Estatuto da Família. Inconstitucionalidade.  

  

 



 
 

 

ABSTRACT 

 
The present work proposes a definition of family that limits the comprehensiveness of its content 
considering the family group only the group formed by union between man and woman. The purpose 
of this paper is to discuss the unconstitutionality of Bill 6,583 / 2013. However, as families of the 21st 
century, the different forms of Family Statute tax, for example, are made up of two parents, two 
mothers, grandchildren and grandparents, among others. By setting the standards of Bill 6,583 / 2013 
disregards these new ones for a family entity. The research was structured without a qualitative 
method, through the bibliographical revision, a qualified research, periodicals and books that deal with 
a thematic one discussed. In this sense, it questioned an unconstitutionality of the project for the 
same, presents a concept of exclusionary and discriminatory family by disregarding as social 
transformations that encompass the family context denying members of the family entity the rights and 
guarantees that are inherent. It is considered that as legislation, it is what is the right of protection and 
security of citizens' rights, regardless of their characteristics, as established in the Federal Constitution 
of 1988, thus, especially the Family Statute is unconstitutional in reason not considered in its content 
new family formats. 

 
 

Keywords: Family. Family Statute. Unconstitutionality. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

O presente trabalho possui como objetivo discutir sobre a 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 6.583/2013, este projeto propõe uma 

definição de família que limita a abrangência de seu significado ao considerar 

enquanto grupo familiar apenas o conjunto formado por pai, mãe e filhos. 

Compreende-se que a família é um dos aspectos que constituem e formam os 

indivíduos, consequentemente a família é responsável por configurar e manter 

sociedade em funcionamento. 

O primeiro capitulo, trata-se de uma breve visão histórica de família e suas 

definições pois com o passar dos tempos o conceito de família evoluiu e havendo 

significativas mudanças no sentido de “família”, constituindo novas possibilidades de 

estrutura, até a atualidade onde a família pode ser constituída por diversos formatos, 

desconstruindo a visão rígida em preceitos culturais antiquados e limitados. 

O segundo capitulo diz respeito ao Estatuto da Família, o qual traz em seu 

artigo 2º uma definição de família que destoa da pluralidade de formatos que se 

observam nas famílias do século XXI, onde o mesmo propõe como definição de 

família apenas a união entre homem e mulher, o projeto dispõe ainda sobre direitos 

e políticas públicas que visão a valorização e apoio a entidade familiar.  

 No terceiro capitulo observa-se o controle de constitucionalidade a luz do 

direito brasileiro, e a possibilidade de ser feito tal controle caso o Estatuto da Família 

seja aprovado, abordando especificamente a inconstitucionalidade do artigo 2º do 

Projeto de Lei nº 6.583/013, que limita a abrangência do significado de Família e 

exclui as famílias do século XXI. 

Sendo assim, deve o contexto jurídico e legislativo acompanhar essas 

alterações no formato familiar e através de legislações, garantir todos os direitos 

inerentes as entidades familiares e aos indivíduos que a compõe.  

Para esta finalidade, a pesquisa foi estruturada no método qualitativo, através 

da revisão bibliográfica, a qual buscou artigos, periódicos e livros que abordassem 

sobre a temática discutida. A pesquisa justifica-se ao proporcionar discussões que 

não condizem com a realidade atual em torno da visão sobre a família. Assim, essa 

discussão é relevante a inúmeros contextos, desde o âmbito do direito, bem como 

demais ramos profissionais 
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2. UMA BREVE VISÃO HISTÓRICA DE FAMÍLIA E SUAS 

DEFINIÇÕES 

 

Análogo ao desenvolvimento do ser humano está o desenvolvimento do grupo 

familiar, o qual interfere diretamente no modo de vida em sociedade. É incontroverso 

o fato de que a família passou por diversas mudanças de forma e contextualização 

durante a história, tendo seus significados modificados inúmeras vezes. Sendo 

assim, para que se entenda o conceito de família adotado pela Constituição Federal, 

atualmente vigente, é indispensável um breve relato acerca da evolução histórica 

dos conceitos e definições sobre família. 

 Começando pela etimologia, Engels (1984, p.61) diz que a palavra “família” 

tem origem na palavra “Famulus, a qual que quer dizer escravo doméstico, e família 

é o conjunto de escravos pertencentes a um mesmo homem”. 

Engels ainda completa:  

 

Nos tempos de Gaio, a família “id est patrimonium” (isto é, herança) era 
transmitida por testamento. A expressão foi inventada pelos romanos para 
designar um novo organismo social, cujo chefe mantinha sob seu poder a 
mulher, os filhos e certo número de escravos, com o pátrio poder romano e 
o direito de vida e morte sobre todos eles. (ENGELS, 1984, p.61) 

 

Etimologicamente o vocábulo família, portanto, se baseia na ideia de 

servidão, onde devido às influências políticas e religiosas nota-se que há uma 

grande semelhança com a família greco-romana, onde para os romanos os servos, 

escravos faziam parte da “família”. Acomodando mais tarde no mesmo significado 

todas as pessoas que fossem parentes ou não, senhores ou servos que viviam sob 

o mesmo teto. (LIMA, 2013, p.34) 

Retroagindo um pouco historicamente se analisa a era primitiva, onde a 

palavra família estava longe de surgir em nosso vocabulário. Desde a era primitiva 

havia a organização de grupos, sendo estes necessários para a manutenção da vida 

e a sobrevivência de seus membros. Nota-se, portanto, que a organização primitiva 

é o primeiro conceito de família que surgiu na história. De acordo com Turkenics 

citado por Malveira: 

 

A marcha bípede- Hominídeos do grupo Homo sapiens – surgiram a cerca 
de 7 (sete) milhões de anos. Eles viviam em grupo que ocupava grande 
território para satisfazer a caça e coleta de alimentos, ou seja, sua 
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subsistência. Esse agrupamento organizado leva a crer que uma espécie de 
família já era organizada, pois viviam em grupos compostos por indivíduos 
de ambos os sexos mais sua prole, além de estabelecer a divisão do 
trabalho, sendo que a fêmea cuidava das crias enquanto o macho dedicava-
se à proteção do grupo. (TURKENICS, 2013 apud MALVEIRA, 2016)  

 
Sendo assim, em meio aos grupos formados ao longo do tempo, à família 

merece evidência, pois é à base de toda e qualquer sociedade, desde as mais 

primitivas. 

É fácil perceber a mutação que o grupo familiar sofre através da história. 

Quando se passa a conceituar a família Greco-Romana, segundo Nogueira (2006), 

essa família Greco-Romana traduzia um tipo de organização política, baseada na 

autoridade. Essa autoridade abrangia várias pessoas que ficavam a ela submetidas, 

pois o “paterfamílias” era, ao mesmo tempo, chefe político, sacerdote e juiz 

constituindo, assim, uma sociedade, sendo, portanto, a família uma unidade social.   

O maior poder dentro da família Greco-Romana era o pater. Segundo 

Turkenicz (2013) citado por Malveira (2016), pater era a expressão usada para fazer 

referência a todos os deuses e, a todo homem que não dependesse de outro, 

tivesse autoridade sobre a sua família, sendo chamado de “paterfamilias” 

Segundo Malveira:  

 

Era o pater quem protegia, ensinava a religião e administrava os bens da 
família, sendo da mulher a função de cuidados domésticos com a casa e 
com a criação dos filhos. Ao pater também, cabia escolher se um filho seria 
aceito ou não na família, através de um ato religioso, depois de escolhido e 
apresentado aos deuses da família. O filho Varão era herdeiro necessário, 
já a filha mulher, destituída do cargo de continuadora da família, não tinha 
direito à herança. (MALVEIRA, 2016) 
 

 

Nesse viés, a família antiga baseou-se, portanto, nas crenças religiosas, 

sendo constituídas e influenciadas pelo culto religioso. Através da religião se 

estabeleceu o casamento, a autoridade paterna, como era determinada a linha de 

parentesco, o direito a propriedade e de sucessão criando a cultura da continuação 

hereditária. 

Malveira (2016) diz que o casamento tinha o objetivo de unir dois seres que 

originariam um terceiro, o qual seria capaz de dar continuidade a “família”. Não se 

fazia referência à felicidade ou ao prazer sexual como condição para haver a união 

conjugal. 



12 

 

 

Como já dito anteriormente, etimologicamente o vocábulo família significa a 

ideia de servidão, porém devido às influências políticas e religiosas, pode-se notar 

que há uma grande diferença entre os conceitos de família romana. No entanto, no 

geral é possível classificar a família romana, de acordo com a concepção de Justo 

(2008, p. 10), “como uma organização jurídica que congrega uma pluralidade de 

pessoas sujeitas ao poder de um chefe, denominado paterfamilias”. O preceito 

patriarcal prevaleceu como uma das características da entidade familiar até pouco 

tempo, onde quem detinha as decisões e o poder sobre a família era o homem.  

Segundo Turkenicz citado por Malveira:  

 

No continente europeu, segundo a concepção cristã uma pessoa do Séc. 
XII era constituída por um corpo e uma alma: essa concepção não inspirava 
muita dúvida. De um lado o espírito, o imortal. Do outro, a carne, o efêmero, 
o mortal. O corpo era considerado perigoso, o lugar das tentações. Era 
preciso vigiá-lo, sobretudo nas portas por onde o demônio podia infiltrar-se: 
olhos, bocas, narinas, orelhas. O corpo era também revelador da alma pela 
pele, pela cor dos cabelos, por alguns traços físicos, pela maneira como 
respondia a alguma prova. A noção de que o pecado não estava só na ação 
mas também na intenção estimulou a exploração da própria consciência, 
através da introspecção. O esforço sobre si, pela contrição, era a maneira 

de livrar-se da condição de pecador. (TURKENICZ, 2013, p.141 apud 

MALVEIRA, 2016) 
 
 

Malveira (2016) destaca que “diante desta passagem, pode-se perceber que o 

cristianismo pregava um desenvolvimento espiritual mais do que as relações 

terrenas”. Lima (2013) afirma que o período em que, mais fortemente, se percebeu 

esse grande poder da Igreja é denominado Idade Média.  

Com a queda do império e advento do cristianismo se tornou religião por volta 

do ano de 391, assim estava sob o governo da Igreja Católica as ciências, as artes e 

a política. O homem estava prostrado diante de Deus, enquanto seus desígnios 

ditados pela natureza e pela Igreja.  

A Igreja católica, segundo Malveira (2016), “imperou durante muito tempo, 

tendo influenciado na forma de comportamento, moral, ético e, claro, na formação 

das famílias no Ocidente”.  

Cultuar Deus em primeiro lugar e a família em segundo. Grupo sacro, 

respeitado, impunha monogamia, fidelidade e respeito. A mulher, comparada à 

Maria como mãe formosa e compreensiva, o pai, chefe e patriarca, ao qual cabia a 

organização e administração da casa e os filhos, os quais representavam o fruto 

daquela união.  
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A igreja católica, segundo Malveira (2016), definiu o modelo de família 

clássico, onde homem e mulher se casam com o intuito de procriar, simplesmente 

pela conservação da espécie, através do matrimônio recebem uma benção de Deus, 

tornando o casamento público. Desta forma, este último era sinônimo de família.  

Conforme Maria Berenice Dias (2016, p. 36), a família do século passado era 

regulada pelo código civil de 1916. Código esse que trazia uma visão “estreita e 

discriminatória” de família, “limitando-se ao casamento”. Era vedada a dissolução do 

casamento e havia distinção entre seus membros, discriminando às pessoas unidas 

pelo afeto que não passavam pelo processo do casamento e os filhos nascidos 

dessas relações. 

Nesse modelo de família do século passado onde não era possível a 

dissolução do matrimônio e excluía os direitos dos filhos constituídos fora do 

casamento, na fantasiosa tentativa de preservação da família matrimonializada. A 

entidade familiar era dirigida pelo homem, onde a mulher e os filhos obedeciam à 

chefia do marido, ocupando uma posição inferior. Sendo assim, a família era o 

reflexo das vontades do esposo.  

A evolução dos direitos de família segue a curso da própria entidade familiar, 

a tentativa de manter a estrutura da sociedade através do vínculo matrimonial levou 

ao engessamento do afeto em um casamento indissolúvel. Tal modelo conservador 

e patriarcal foi desastroso, consequentemente sofreu severo golpe quando as uniões 

extramatrimoniais passaram a desempenhar significativo papel social, o que ensejou 

o rompimento de alguns paradigmas forçando contínuas alterações legislativas. 

Maria Berenice Dias (2016, p. 36) cita como a mais expressiva mudança no 

ordenamento jurídico o Estatuto da Mulher instituído pela Lei 4.121 de 1962 casada 

que devolveu a plena capacidade à mulher casada e deferiu-lhe bens reservados a 

assegurar-lhe a propriedade exclusiva dos bens adquiridos com o fruto de seu 

trabalho.  

Em 1977, com a instituição do divórcio acabou a indissolubilidade do 

casamento e a ideia de família sacralizada. Surgindo mais tarde, em 1988, a 

Constituição Federal, esta regulamenta a situação da pluralidade de modelos 

familiares que instauram a igualdade entre homens, mulheres e ampliam o conceito 

de família, passando a proteger de forma igualitária todos os seus membros. 

Protegendo tanto a família constituída pelo casamento, bem como as constituídas 

por união estável e a chamada família monoparental (BRASIL, 1988). 
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Segundo Maria Berenice Dias (2016, p.40), “o fato é que a família, apesar do 

que muitos dizem, não está em decadência. Ao contrário, houve apenas uma a 

repersonalização das relações familiares na busca do atendimento aos interesses 

mais valiosos da pessoa humana. ” 

Emerge agora o novo conceito de família, a qual tem como base, a 

solidariedade, lealdade, confiança, respeito, amor e principalmente a afetividade.  

 

2.1. A Família do Século XXI 

 

A ampliação do conceito de família, para além do casamento, acabou 

permitindo o reconhecimento de outras entidades familiares. Assim, também as 

uniões de pessoas do mesmo sexo, as chamadas uniões homoafetivas, passo a 

passo, buscam inserção no âmbito do Direito das Famílias.  

Segundo Guilherme Calmon Nogueira da Gama:  

 

Ainda que a família continue a ser essencial para a própria existência da 
sociedade e do Estado, houve uma completa reformulação do seu conceito. 
Os ideais de pluralismo, solidarismo, democracia, igualdade, liberdade e 
humanismo se voltaram à proteção da pessoa humana. A família adquiriu 
função instrumental para a melhor realização dos interesses afetivos e 
existenciais de seus componentes. (GAMA, 2003, p.101) 

 

É necessário uma visão pluralista tendo em vista que com as diversas 

reformulações do conceito de família e os diversos arranjos familiares surgidos 

dessas transformações, essas relações são unidas pela afetividade que permeia os 

relacionamentos deles decorrentes. É um grupo social baseado no afeto, em razão 

da dignidade e felicidade dos membros que dela participa. 

A Constituição Federal de 1988, sem dúvidas foi responsável por importantes 

transformações na sociedade, principalmente por ter instaurado a igualdade entre 

homens e mulheres, abrangendo, a partir dos seus adventos, um novo conceito de 

família, tanto pela igualdade entre os indivíduos quanto pelo princípio da dignidade 

da pessoa, tutelando expressamente além das famílias formadas pelo casamento, 

como as por união estável e a família monoparental (BRASIL, 1988). 

Segundo Lôbo (2008. p. 5), na família constitucionalizada, “o consenso, a 

solidariedade, o respeito à dignidade das pessoas que a integram são os 

fundamentos dessa imensa mudança paradigmática que inspiram o marco 
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regulatório estampado nos artigos 226 a 230 da Constituição de 1988”. Para Lôbo a 

família é sempre socioafetiva, unida pela convivência afetiva.   

A mudança da sociedade e a evolução dos costumes levaram a uma 

reconfiguração do conceito de família, atualmente, a família deixou de ser formada 

apenas por ascendentes e descendentes, deixou se originar apenas através do 

casamento, envolvendo mais a afetividade do que a propriedade. 

Relacionamentos antes clandestinos e marginalizados adquiriram visibilidade, 

hoje as uniões homoafetivas são uma realidade que se impõe diante da sociedade, 

e não podem ser negadas, tendo direitos de constituir uma família como qualquer 

outra pessoa. 

Segundo Maria Berenice Dias:  

 

É necessária uma visão pluralista de família, que abrigue os mais diversos 
arranjos familiares, devendo se buscar, o elemento que permite enlaçar no 
conceito de família todos os relacionamentos que têm origem em um elo de 
afetividade, independentemente de sua conformação. (DIAS, 2016, p.137) 

 

Sendo assim, é evidente que a natureza da entidade familiar mudou, 

passando a ter como seu principal papel o de suporte, proteção emocional de seus 

membros, criando laços através da afetividade, pois além da família fundada pelo 

casamento e união estável, o ordenamento jurídico deve abranger todas as outras 

espécies de arranjos familiares.   

Maria Berenice Dias (2016) denomina as várias configurações de famílias 

atuais como “famílias plurais” dividindo-as da seguinte forma: “família matrimonial”, 

“família informal”, “família homoafetivas”, “família paralela ou simultânea”, “família 

poliafetiva”, “família monoparental”, “família parental ou anaparental”, “família 

composta, pluriparental ou mosaico”, “família natural extensa ou ampliada”, “família 

substituta” e “família eudomonista”. 

Não é mais possível ao se pensar em família ter em mente o modelo dito 

“convencional”, ou seja, um homem e uma mulher unidos pelo casamento, com o 

dever de gerar filhos, até que a morte os separe. Deve-se considerar uma relação de 

afeto entre seres humanos, ainda que a família continue a ser essencial para a 

existência da sociedade e do Estado, não se pode negar que houve uma completa 

reformulação de seu conceito e também de sua estrutura, não existe mais o “Direito 

da Família”, mas segundo Maria Berenice Dias (2016) “Direito das Famílias”. 
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A família é, sem dúvidas, um fenômeno social que produz inúmeros efeitos 

jurídicos, cria divergências sociais que impelem tanto o mundo jurídico, quanto o 

sociológico, caminhando sempre à frente das normas, convenções e buscando seu 

próprio espaço, criando soluções para sua evolução.  

De acordo com Maria Berenice Dias: 

 

A mudança da sociedade e a evolução dos costumes levaram a uma 
verdadeira reconfiguração, quer da conjugalidade, quer da parentalidade. 
Assim, expressões como “ilegítima”, “espúria”, “adulterina”, “informal”, 
“impura” estão banidas do vocabulário jurídico. Não podem ser utilizadas na 
esfera da juridicidade, tanto com referência às relações afetivas, como no 
tocante aos vínculos de parentesco. Quer o conceito de família, quer o 
reconhecimento dos filhos não mais admitem qualquer adjetivação. (DIAS, 
2016, p. 137) 

 

Essa evolução ocorreu com a Constituição Federal de 1988, que trouxe com a 

sua criação a instituição do Estado democrático de direito, tendo como base os 

direitos fundamentais inerentes a cada indivíduo, acarretando na igualdade entre 

homem e mulher e consequentemente na igualdade dos membros da entidade 

familiar. Deixando a família de ser hierárquica e patrimonial e se tornando uma 

sociedade pluralista baseada no afeto.  

A entidade familiar, além de se constituir como principal pilar da sociedade, 

ainda percorre o tempo trazendo evolução, levando assim, as regras jurídicas a se 

adaptarem às necessidades humanas. Ao se falar de família é necessário considerar 

que a mesma é constituída por afeto. De acordo com Vilela citado por Dias (2016), a 

manutenção da família visa, sobretudo, buscar a felicidade, as instituições familiares 

dependem apenas do afeto e da competência de dar amor. 

Sendo assim temos as mais variáveis formas de constituir uma família, há 

tempos que o casamento não é compreendido mais como a única forma de existente 

família. Evoluiu-se tanto socialmente como juridicamente, sendo difícil encontrar 

uma definição daquilo que é família, desse modo, o conceito de família é amplo, 

sendo possível concluir que as possibilidades de se constituir uma família são as 

mais diversas perante a sociedade. 

Segundo Maria Berenice Dias: 

 

Agora o que identifica a família não é nem a celebração do casamento nem 
a diferença de sexo do par ou o envolvimento de caráter sexual. O elemento 
distintivo da família, que a coloca sob o manto da juridicidade, é a presença 
de um vínculo afetivo a unir as pessoas, gerando comprometimento mútuo, 
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identidade de projetos de vida e propósitos comuns. Enfim, a busca da 
felicidade, a supremacia do amor, as vitórias da solidariedade ensejaram o 
reconhecimento do afeto como único modo eficaz de definição da família e 
de preservação da vida. Esse certamente é, dos novos vértices sociais, o 
mais inovador dentre quantos a Constituição Federal abrigou. (DIAS, 2016, 
p.138) 

 

Nesse sentido, apesar de todos esses avanços no ramo do direito e a 

evolução no contexto da família, na Câmara dos Deputados, houve uma comissão 

especial referente ao projeto do Estatuto da Família. Neste seria considerado como 

família apenas os núcleos formados pela união entre um homem e uma mulher, ou 

seja, reforça-se a exclusão das novas estruturas que tem surgiram e tem crescido no 

país, visto que apenas 48,9% das famílias possuem a união tradicional, enquanto a 

maioria se encaixa em padrões diferentes. 

Desse modo, revela-se o preconceito e a desinformação pública, além da 

extensa intolerância ao direito de liberdade do indivíduo, não apenas frente aos 

homoafetivos, mas também às mães e pais solteiros, aos divorciados, aos 

poliamorosos e às organizações mosaicos. Na verdade, esses núcleos demonstram 

muito mais a conciliação e podem provar que, mesmo fora dos padrões, são 

capazes de comprovar o valor do amor e do respeito ao próximo.  

Portanto, uma família pode ser formada por pai, mãe e filhos, duas mães e 

filhos, dois pais e filhos, apenas uma mãe ou pai e os filhos ou avós e netos. Enfim, 

as possibilidades são inúmeras. 

 

 

  

http://www.brasilpost.com.br/news/brasil-familia/
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3.  O QUE É O ESTATUTO DA FAMÍLIA? 

 

Anterior ao Projeto de Lei nº 6.583 existiram outras tentativas de criar um 

estatuto que defenda o interesse das famílias, o Projeto de Lei nº 2.285 de 2007, por 

exemplo, proposto pelo Deputado Sergio Barradas Carneiro, foi formulado pelo 

Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), tendo como principal objetivo, 

segundo Forster (2017, p.1), “a atualização legislativa com a realidade das novas 

configurações das famílias no Brasil”.  

Tal projeto é intitulado como o “Estatuto das Famílias” conta com 274 artigos 

sendo mais complexo e abrangente como se exige a matéria tratada (BRASIL, 

2013). Ainda segundo Forster (2017, p1.), “o citado projeto tem, também, como 

finalidade reunir toda a legislação pertinente ao Direito de Família. Desta forma, a 

legislação que hoje se apresenta no Código Civil, Código de Processo Civil e em 

outras leis especiais, estariam reunidas, ou seja, direito material e processual 

reunido em um mesmo volume. ” 

Já o projeto de Lei nº 6.583 de 2013, denominado de “O Estatuto da Família”, 

enfoque do presente trabalho, foi proposto pelo Deputado Anderson Ferreira e conta 

com 16 artigos (BRASIL, 2013). O projeto havia sido arquivado e poucos dias depois 

do seu arquivamento, foi desarquivado e votado na Câmara dos Deputados no dia 

11 de março de 2015. Após aprovado em caráter conclusivo o próximo passo seria 

seguir para o Senado, caso não haja nenhum recurso para análise pelo Plenário da 

Câmara. 

Em síntese, analisa-se o conteúdo contido no Projeto de Lei em tramitação 

que conta com uma definição de família, direitos, garantias e políticas públicas, a fim 

de assegurar o direito da família que dispõe o presente Estatuto.  

O “Estatuto da Família”, em seu artigo 2º, define o conceito de família como 

um “núcleo social formada a partir da união entre homem e mulher, por meio do 

casamento ou união estável, ou ainda, por comunidade formada por qualquer dos 

pais e seus descendentes” (BRASIL, 2013). 

Em seu artigo 3º, dispõe que “é obrigação do Estado, da sociedade e do 

Poder Público em todos os níveis assegurar à entidade familiar a efetivação do 

direito à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania e à convivência comunitária. ” (BRASIL, 2013). Trata-se, 
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portanto, dos direitos e garantias que continuam a serem listados nos seus artigos 

5º, 6º caput, 7º, 9º e 11. 

 Dispõem o artigo 5º e artigo 6º caput que: 

 

Art. 5º É obrigação do Estado, garantir à entidade familiar as condições 
mínimas para sua sobrevivência, mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam a convivência saudável entre os seus membros e em 
condições de dignidade. 
 Art. 6º É assegurada a atenção integral à saúde dos membros da entidade 
familiar, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, e o Programa 
de Saúde da Família, garantindo-lhes o acesso em conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial ao atendimento 
psicossocial da unidade familiar 
(BRASIL, 2013, PL nº 6.583/2013) 

 

Os artigos 5º e 6º caput, atribuem a ao Estado o dever de garantir a família 

condições mínimas para sua sobrevivência, prevendo que o mesmo cumpra com os 

direitos e garantias inerentes a entidade familiar por meio de políticas públicas. 

Prevê também que os membros dessas famílias tenham acesso a saúde, ações e 

serviços que visão a proteção, dando atenção especial ao atendimento psicológico 

dos membros da entidade familiar continuando a tratar dos direitos e garantias da 

entidade familiar nos incisos 7º,9º e 11º. Os artigos 7º, 9º e 11º do Estatuto da 

Família diz que: 

 
Art. 7º Todos as famílias têm direito de viver em um ambiente seguro, sem 
violência, com garantia da sua incolumidade física e mental, sendo-lhes 
asseguradas a igualdade de oportunidades e facilidades para seu 
aperfeiçoamento intelectual, cultural e social enquanto núcleo societário.  
Art. 9º É assegurada prioridade na tramitação dos processos e 
procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais, em qualquer 
instância, em que o interesse versado constitua risco à preservação e 
sobrevivência da entidade familiar, devendo a parte interessada justificar o 
risco em petição endereçada à autoridade judiciária.  
Art. 11 É garantida a participação efetiva do representante dos interesses 
da família nos conselhos e instâncias deliberativas de gestão democrática 
das escolas. (BRASIL, 2013, PL nº 6.583/2013) 

 

Os direitos e garantias da família estão resguardados pela Carta Maior em 

seu artigo 226 e seguintes. Segundo Daniel Sarmento citado por Maria Berenice 

Dias (2016, p.46, grifo nosso) “existem princípios gerais que se aplicam a todos os 

ramos do direito, assim o princípio da dignidade, da igualdade, da liberdade, bem 

como os princípios da proibição de retrocesso social e da proteção integral à criança 

e adolescentes. ”  
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Segundo Daniel Sarmento é difícil mensurar ou tentar intitular todos os 

princípios relacionados o direito das famílias. De acordo com o autor o mesmo: 

 

Há princípios especiais próprios das relações familiares. É no direito das 
famílias onde mais se sente o reflexo dos princípios que a Constituição 
Federal consagra como valores sociais fundamentais, os quais não podem 
se distanciar da atual concepção da família, que tem sua feição desdobrada 
em múltiplas facetas. Devem servir de norte na hora de apreciar qualquer 
relação que envolva questões de família os princípios da solidariedade e da 
afetividade. (SARMENTO, 2003, p.55) 

 

Sendo, portanto, os direitos e garantias inerentes a família e seus membros 

previstos na Constituição Federal de1988, no ordenamento jurídico e resguardados 

por todos os princípios que norteiam o direito das famílias. Como por exemplo: o 

princípio da dignidade humana, da liberdade, da igualdade e respeito a diferença, da 

solidariedade familiar e tantos outros elencados nas doutrinas.  

O Estatuto da Família também dispõe sobre políticas públicas, o projeto de lei 

nº6.583/2013 em seu artigo 4º traz as diretrizes que os agentes públicos ou privados 

envolvidos em tais políticas voltadas para a família devem observar, sendo as 

primeiras delas, desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas 

e ações, incentivar a participação dos representantes da família na sua formulação, 

implementação e avaliação. (BRASIL, 2013, PL nº 6.583/2013 art. 4º). 

Os incisos do artigo 4º continua dispondo sobre as demais diretrizes como, 

ampliar as alternativas de inserção da família, promovendo programas que priorizem 

o seu desenvolvimento integral e participação ativa nos espaços decisórios, 

proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os órgãos 

públicos e privados prestadores de serviços à população, visando ao gozo de 

direitos simultaneamente nos campos da saúde, educacional, político, econômico, 

social, cultural e ambiental. (BRASIL, 2013, PL nº 6.583/2013 art. 4º). 

Concluindo as políticas publicas os incisos do artigo 4º do Estatuto da Família 

preveem, a garantia de meios que asseguram o acesso ao atendimento psicossocial 

da entidade familiar, fortalecer as relações institucionais com os entes federados e 

as redes de órgãos, gestores e conselhos da família, estabelecer mecanismos que 

ampliem a gestão de informação e produção de conhecimento sobre a família além 

de garantir a integração das políticas da família com os Poderes Legislativo e 
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Judiciário, com o Ministério Público e com a Defensoria Pública e zelar pelos direitos 

da entidade familiar. (BRASIL, 2013, PL nº 6.583/2013 art. 4º). 

Nos parágrafos do artigo 6º, existem outras medidas que visam assegurar a 

prevenção e manutenção da saúde, dando prioridade ao tratamento de problemas 

com drogas, álcool, e assistência à gravidez na adolescência e nos artigos 8º, 10, 12 

e 13 demais políticas públicas (BRASIL, 2013).  

O artigo 8º dispõe sobre a segurança pública através de ações não 

governamentais elencando as diretrizes para o feito em seus incisos, como por 

exemplo: “proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os 

órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, visando ao gozo de 

direitos, simultaneamente nos campos da saúde, educacional, político, econômico, 

social, cultural e ambiental; garantir meios que asseguram o acesso ao atendimento 

psicossocial da entidade familiar” (BRASIL, 2013).  

Nos artigos 10,11 e 12 está a legislação acerca da educação, onde o estatuto 

implanta como componente curricular obrigatório, a disciplina “Educação para 

Família”, a garantida participação do representante dos interesses da família nos 

conselhos e instancias deliberativas de gestão democrática das escolas e 

implantação nas escolas de medidas de valorização da família no ambiente escolar 

(BRASIL, 2013).   

Em seu artigo 13, o estatuto define uma data para o “Dia Nacional de 

Valorização da Família” que ocorre no dia 21 de outubro de cada ano, devendo ser 

celebrada em escolas da rede pública e privada (BRASIL, 2013).  

Por último, os artigos 14 e 15 preveem a criação do “Conselho da Família”, 

sendo encarregados de tratar das políticas públicas e suas atribuições (BRASIL, 

2013).  

Ainda na justificação do Projeto de Lei, o Deputado Anderson Ferreira, diz 

que “devemos conferir grande importância à família e as mudanças que têm alterado 

a sua estrutura no decorrer do tempo”. Reconhecendo a família como “unidade-base 

da sociedade”, ainda segundo o Deputado Anderson Ferreira, “o estatuto aborda 

questões centrais que envolvem a família”. (BRASIL 2013)  

 Porém, este propugna duas ideias:  

 

O fortalecimento dos laços familiares a partir da união conjugal firmada 
entre o homem e a mulher, ao estabelecer o conceito de entidade familiar; a 
proteção e a preservação da unidade familiar, ao estimular a adoção de 
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políticas de assistência que levem às residências e às unidades de saúde 
públicas profissionais capacitados à orientação das famílias. (BRASIL, 
2013, PL nº 6.583/2013) 

 

O mesmo ainda destaca questões que consideram complexas as situações 

em que as famílias contemporâneas estão submetidas, onde cita “a grave epidemia 

das drogas, que dilacera os laços e a harmonia do ambiente familiar, a violência 

doméstica, á gravidez na adolescência” e mais o deputado cita como questão 

complexa enfrentada pela família “a desconstrução do conceito de família, aspecto 

que aflige as famílias e repercute na dinâmica psicossocial do indivíduo” (BRASIL. 

2013).  

E para combater as “questões complexas” contidas na justificação do PL nº 

6.583/2013 propõe: 

 

Que a família receba assistência especializada para o enfrentamento do 
problema da droga e do álcool; que o Estado preste apoio efetivo às 
adolescentes grávidas prematuramente; que seja incluída no currículo 
escolar a disciplina “Educação para família”; a prioridade na tramitação de 
processos judiciais e administrativos em demandas que ponham em risco à 
preservação e sobrevivência da entidade familiar; a criação do conselho da 
família no âmbito dos entes federados; o aperfeiçoamento e promoção à 
interdisciplinaridade das políticas voltadas ao combate da violência 
doméstica. (BRASIL, 2013, PL nº 6.583/2013) 

 
 

 Concluindo que a “proposta busca a valorização e o fortalecimento da 

entidade familiar” (BRASIL, 2013).    

Analisando, compreende-se que o Estatuto somente se refere à família 

utilizando o singular, certamente na tentativa de impor o conceito absurdo e 

discriminatório que traz em sua redação sendo o seu artigo 2º o maior motivo de 

crítica ao PL 6.583/2013, devido à exclusão que a definição de família apresentada 

no referido artigo (BRASIL, 2013). 

O Deputado Federal Glauber Braga, classificou o PL como “discriminatório e 

preconceituoso, pois o mesmo retira direitos de milhões de brasileiros que não se 

enquadram no conceito de família aprovado” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015). 

Durante o processo de votação do Projeto foram expostas várias emendas, 

no sentido de ampliar o conceito de família contido no PL, pois assim se garantiria 

um tratamento igualitário em relação a todos os tipos de família apresentados na 

sociedade.   
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A razão de o estatuto ter sido tão discutido, além da sua redação, são as 

declarações que acompanham o projeto, como a frase dita pelo Deputado Segundo 

Ronaldo Fonseca em seu parecer ao projeto de lei nº 6.583, de 2013: “faz 

necessário por diferenciar família das relações de mero afeto, convívio e mutua 

assistência; sejam essas últimas relações entre pessoas de mesmo sexo ou de sexo 

diferentes, havendo ou não prática sexual entre essas pessoas” (FONSECA, 2013). 

Este afirma que apenas as uniões entre um homem e uma mulher são determinadas 

como família e podem exercer o seu papel na base da sociedade. 

Um discurso homofóbico, discriminatório, utilitarista, na vã tentativa de negar 

direitos já estabelecidos em lei. Basicamente visando um retrocesso no 

ordenamento jurídico, já que em maio de 2011, os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal (STF) por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) nº 4.277 e 

pela arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) nº 132, 

reconheceram a união estável entre casais do mesmo sexo, incluindo-os assim 

definitivamente por lei no conceito de família e assegurando-os os direitos inerentes 

a tais uniões.   

Dois anos mais tarde, no dia 14 de maio de 2013, a resolução nº175, 

aprovada pelo Conselho nacional de Justiça (CNJ), determinou que casais do 

mesmo sexo pudessem realizar a celebração do casamento civil. 

Consequentemente, os cartórios de todo o Brasil não podem mais se recusar a 

celebrar os casamentos civis e nem deixar de converter em casamento a união 

estável homoafetivas. Passando a ter seus direitos garantidos como uma família, 

deixando as uniões homoafetivas de serem consideradas apenas como uma 

sociedade de fato.  

Segundo o Parecer, PL nº 6.583/2013: 

 

Importante termos em mente que o Constituinte delineou para ser 
compreendido como entidade familiar aquele advindo do casamento civil, a 
União estável e a monoparental (a comunidade formada por qualquer dos 
pais e seus descendentes), art. 226, §4 da CF. Logo, a realidade que temos 
hoje, são sociedades de fato e “casamento civil” de pessoas do mesmo 
sexo, não abarcados pelo art. 226 da CF, mas sustentados por decisão do 
STF e CNJ, recebendo o status de família “homoafetiva”.(BRASIL, 2013, 
PARECER PL nº 6.583/2013) 

 
 

Gisele Câmara Groeninga (2015) diz que: “as marginalizações de algumas 

famílias acompanham a tentativa em impor valores que, no mais das vezes, são 
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estranhos à própria finalidade da família. E exemplos não faltam das tentativas em 

(in)justamente negar o direito a se ser em família, e em se ter uma família que não 

se submeta aos valores prevalentes.”  

Assim, caso esse Projeto de Lei seja aprovado passará a existir uma lei 

inconstitucional que não terá nenhum efeito jurídico.  José Fernando Simão conclui:  

 

É por isso que, paradoxalmente, penso que, talvez, seria melhor a 
aprovação deste odioso estatuto. E o raciocínio é feito de maneira utilitária. 
Com a aprovação, o Supremo Tribunal Federal declarará sua 
inconstitucionalidade com relação à categorização de família. Então, o 
desiderato estará atingido. Será o fim do discurso eleitoreiro de alguns 
políticos, seja esse discurso decorrente de indisfarçável ignorância, seja 
esse discurso dolosamente engendrado para se angariar votos. (SIMÃO, 
2015) 

 

Por se tratar claramente de uma norma que exclui direitos, e fere a 

Constituição Federal de 1998, acredita-se que o Supremo Tribunal Federal a 

declarará inconstitucional. Passa-se então a discorrer brevemente sobre o controle 

de constitucionalidade no direito brasileiro e sobre a inconstitucionalidade do 

Estatuto da Família. 
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4.  BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Falando de forma sucinta a respeito do controle de constitucionalidade no 

Brasil, passando por seu desenvolvimento histórico até chegar ao modelo atual 

vigente e as suas modalidades. 

A primeira constituição vigente no país no ano de 1824 ainda na época 

imperial, não havia qualquer tipo de controle de constitucionalidade sendo base à 

soberania do Parlamento onde somente o Órgão Legislativo podia saber o 

verdadeiro sentido da norma. (BRASIL, 1824).  

Apenas com a Constituição de 1891 é que o controle de constitucionalidade 

foi introduzido ao direito brasileiro, estando expressamente previsto nos artigos 59 e 

60 (BRASIL, 1891). 

Segundo Barroso:  

 

Dos dispositivos relevantes extraía-se a competência das justiças da União 
e dos Estados para pronunciarem-se acerca da invalidade das leis em face 
da Constituição. O modelo adotado foi o americano, sendo a fiscalização 
exercida de modo incidental e difuso. Com alterações de pequena monta, a 
fórmula permaneceu substancialmente a mesma ao longo de toda a 
República, chegando à Constituição de 1988. (BARROSO, 2012) 

 

Com a Constituição de 1934 o sistema de controle difuso permaneceu, sendo 

introduzido um caso específico de controle, criando a ação direta de 

inconstitucionalidade interventiva ou chamada também de cláusula de reserva e 

plenário, isto significava que apenas poderia ser feita com o voto da maioria absoluta 

dos membros do tribunal e atribuiu ao Senado Federal competência para suspender 

lei ou ato declarado inconstitucional (BRASIL, 1934). 

Denominada de Polaca, a Constituição de 1937 manteve o controle difuso, 

implantando em seu ordenamento uma regra que fortalecia o poder do Executivo, 

onde estabelecia que por 2/3 (dois terços) de ambas as Casas poderia o Legislativo 

tornar sem efeito a declaração de inconstitucionalidade (BRASIL, 1937). 

Já à Constituição de 1946 marcou o movimento de reconstitucionalização e 

redemocratização (BRASIL, 1946).   

Segundo Barroso: 
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O controle de constitucionalidade só viria a sofrer inovação radical com a 
Emenda Constitucional n. 16, de 26 de novembro de 1965, na vigência 
ainda da Constituição de 1946, mas já sob o regime militar. Por seu 
intermédio instituiu-se a então denominada ação genérica de 
inconstitucionalidade, prevista no art. 101, I, k, da Carta reformada. Passava 
o Supremo Tribunal Federal a ter competência para declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato federal, mediante representação que lhe 
fosse encaminhada pelo Procurador-Geral da República. Introduzia-se, 
assim, no direito brasileiro mecanismo análogo ao das cortes constitucionais 
europeias: um controle por via principal, mediante ação direta, em 
fiscalização abstrata e concentrada no Supremo Tribunal Federal. O 
controle incidental e difuso, por sua vez, não foi afetado pela inovação, 
passando ambos a conviver entre si. (BARROSO, 2012) 

 

Entretanto, a Constituição de 1967 não trouxe modificações importantes, 

porém foi retirada a possibilidade do controle concentrado, deixando de reiterar a 

previsão genérica estatual, embora prevista pela Emenda Constitucional nº 16/65.  

A Constituição Federal de 1988, vigente atualmente, segundo Barroso (2012), 

“manteve o sistema eclético, híbrido ou misto, combinando o controle por via 

incidental e difuso (sistema americano), que vinha desde o início da República, 

implantado com a Emenda Constitucional nº 16/65 (sistema continental europeu)”. 

Trazendo assim, uma ampla gama de inovações, com importantes consequências 

práticas, dentre as quais Barroso destaca: 

 

a) a ampliação da legitimação ativa para propositura de ação direta de 
inconstitucionalidade (art. 103); 
b) a introdução de mecanismos de controle da inconstitucionalidade por 
omissão, como a ação direta com esse objeto (art. 103, § 2º) e o mandado 
de injunção (art. 5º, LXXI); 
c) a recriação da ação direta de inconstitucionalidade em âmbito estadual, 
referida como representação de inconstitucionalidade (art. 125, § 2º);  
d) a previsão de um mecanismo de arguição de descumprimento de 
preceito fundamental (art.102, §1º); 
e) a limitação do recurso extraordinário às questões constitucionais (art. 
102, III). (BARROSO, 2012) 
 

 

Barroso (2012) considera que com a maior inovação trazida pela Carta Maior 

de 1988 se ampliou o exercício da jurisdição constitucional no Brasil, ocorrendo o fim 

do monopólio exercido pelo Procurador-Geral da República em relação à propositura 

da ação direta de inconstitucionalidade. 

Afonso da Silva argumenta: 

  

A Constituição de 1988 introduziu mais duas novidades: previu a 
inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º) e ampliou a legitimação 
para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, por ação ou 
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omissão (art. 103). Antes, essa legitimação só pertencia ao Procurador-
Geral da República. Agora, além dele, cabe também ao Presidente da 
República, às Mesas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados das 
Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, ao governador de Estado e do Distrito Federal, ao Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a partido político com 
representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou 
entidade de classe de âmbito nacional. Pena não ter incluído o cidadão. 
Outra novidade veio com a EC 3, de 17.3.93: a ação declaratória de 
constitucionalidade [...] e a arguição por descumprimento de preceito 
fundamental [...]. (SILVA, 2015, p.62) 

 

O controle incidental difuso, segundo Barroso (2012), continuou a ser previsto 

de forma expressa, porém oblíqua na disciplina do cabimento do recurso 

extraordinário, da qual decorre a inequívoca possibilidade de declaração de 

inconstitucionalidade por juízes e tribunais. Já o controle principal por ação direta de 

constitucionalidade e o controle concentrado contemplou duas possibilidades 

distintas, sendo exercido: 

 

a) perante o Supremo Tribunal Federal, quando se tratar de ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual em face da 
Constituição Federal — e, já agora, também da ação direta de 
constitucionalidade, instituída pela EC n. 3/93 (art. 102, I, a)(v., infra); 
b) perante o Tribunal de Justiça do Estado, quando se tratar de 
representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais 
ou municipais em face da Constituição estadual (art. 125, § 2º). (BARROSO, 
2012) 

 

Atualmente existe no Brasil o controle incidental, exercido de modo difuso por 

todos os juízes e tribunais, e o controle principal, por via de ação direta, de 

competência concentrada no Supremo Tribunal Federal, exercida pelo seguinte rol: 

 

a) ação direta de inconstitucionalidade (genérica) (art. 102, I, a); b) ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º); c) ação 
declaratória de constitucionalidade (art. 102, I, a); d) ação direta interventiva 
(art. 36, III); e) arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 
102, § 1º) (BARROSO, 2012) 

 

No que tange as modalidades de controle de constitucionalidade, Barroso 

(2012) classifica quanto à natureza, quanto ao momento, quanto ao órgão judicial 

que exerce o controle e quanto à forma ou modo de controle judicial.  

Quanto à natureza do órgão de controle divide-se entre controle político, para 

Barroso (2012) costuma ser associada à experiência constitucional francesa, ligada 
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ao Parlamento remontando ao período revolucionário onde havia o empenho para 

criar um órgão político de controle de constitucionalidade.  

Segundo Barroso:  

 

No Brasil, onde o controle de constitucionalidade é eminentemente de 
natureza judicial — isto é, cabe aos órgãos do Poder Judiciário a palavra 
final acerca da constitucionalidade ou não de uma norma —, existem, no 
entanto, diversas instâncias de controle político da constitucionalidade, tanto 
no âmbito do Poder Executivo — e.g., o veto de uma lei por 
inconstitucionalidade — como no do Poder Legislativo — e.g., rejeição de 
um projeto de lei pela Comissão de Constituição e Justiça da casa 
legislativa, por inconstitucionalidade. (BARROSO, 2012) 

 

Entre controle judicial, que tem origem no direito norte-americano no Brasil 

vigora o controle judicial, em um sistema eclético que combina elementos do modelo 

americano e do europeu continental (BARROSO, 2012). 

Quanto ao órgão judicial, este se divide entre controle difuso e controle 

concentrado de constitucionalidade, trata-se de controle difuso quando todo e 

qualquer juiz ou tribunal pode reconhecer da inconstitucionalidade de uma norma.  

Barroso diz:  

 

No Brasil, o controle difuso vem desde a primeira Constituição republicana, 
e subsiste até hoje sem maiores alterações. Do juiz estadual recém- -
concursado até o Presidente do Supremo Tribunal Federal, todos os órgãos 
judiciários têm o dever de recusar aplicação às leis incompatíveis com a 
Constituição. (BARROSO, 2012) 

 

Já o controle concentrado de constitucionalidade, este é exercido por um 

único órgão ou por um número limitado de órgãos criados especificamente para 

esse fim ou tendo nessa atividade sua função principal. Foi introduzido no 

ordenamento jurídico brasileiro através da Emenda Constitucional n. 16, de 6 de 

dezembro de 1965, era exercida, perante o Supremo Tribunal Federal, mediante 

representação do Procurador-Geral da República, pois já havia a ação interventiva 

também de competência concentrada do Supremo Tribunal Federal, a qual figurava 

como pressuposto da decretação da intervenção federal nos Estados em 

determinados casos. 

  

Disso resulta que a decisão proferida pela Suprema Corte é obrigatória para 
todos os juízes e tribunais. E, portanto, a declaração de 
inconstitucionalidade em um caso concreto traz como consequência a não 
aplicação daquela lei a qualquer outra situação, porque todos os tribunais 
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estarão subordinados à tese jurídica estabelecida. De modo que a decisão, 
não obstante referir-se a um litígio específico, produz efeitos gerais, em face 
de todos (erga omnes). (BARROSO, 2012) 

 

Quanto à forma ou modo de controle judicial, sendo exercido por via incidental 

e por via principal também conhecida por ação direta. O controle incidental ou por 

via de exceção ou defesa, trata-se da fiscalização constitucional desempenhada por 

juízes e tribunais na apreciação de casos concretos submetidos a sua jurisdição. 

O controle exercido quando o pronunciamento acerca da constitucionalidade 

ou não de uma norma faz parte do percurso lógico do raciocínio jurídico a ser 

desenvolvido. É como se a questão constitucional figura como questão prejudicial, 

que precisa ser decidida como premissa necessária para a resolução de uma 

demanda. A declaração incidental de inconstitucionalidade é feita no exercício 

normal da função jurisdicional, que é a de aplicar a lei contenciosamente. 

 

Não se confundem, conceitualmente, o controle por via incidental — 
realizado na apreciação de um caso concreto — e o controle difuso — 
desempenhado por qualquer juiz ou tribunal no exercício regular da 
jurisdição. No Brasil, no entanto, como regra, eles se superpõem, sendo que 
desde o início da República o controle incidental é exercido de modo difuso. 
Somente com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, 
criada pela Lei n. 9.982, de 3 de dezembro de 1999, cujas potencialidades 
ainda não foram integralmente exploradas, passou-se a admitir uma 
hipótese de controle incidental concentrado. (BARROSO, 2012)  

 

Já o controle por via principal decorre do modelo Europeu, com os tribunais 

constitucionais. De acordo com Barroso (2012), trata-se de controle exercido fora de 

um caso concreto, independente de um litígio, possuindo como objeto a discussão 

acerca da validade da lei. Trata-se de preservação da harmonia do sistema jurídico, 

do qual deverá ser eliminada qualquer norma incompatível com a Constituição. 

 

A ação direta é veiculada através de um processo objetivo, no qual não há 
lide em sentido técnico, nem partes. Devido a seu caráter institucional — e 
não de defesa de interesses —, a legitimação para suscitar o controle por 
via principal, isto é, para propor ação direta de inconstitucionalidade, é 
limitada a determinados órgãos e entidades. Em seu âmbito, como regra, 
será objeto de debate a norma existente e seu alegado contraste com a 
Constituição. (BARROSO, 2012) 

 

Contudo, tal ação direta também poderá ter utilidade para a declaração da 

inconstitucionalidade de uma omissão e da inércia ilegítima, na edição de norma 

reclamada pela Constituição. Conforme afirma Barroso: 
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O controle por via principal é associado ao controle concentrado e, no 
Brasil, terá normalmente caráter abstrato, consistindo em um 
pronunciamento em tese. Contudo, assim como controle incidental e difuso 
não são sinônimos, tampouco se confundem a fiscalização principal e 
concentrada. É certo que, como regra, há no direito brasileira coincidência 
entre ambas, mas tal circunstância não é universal. Ao contrário, nos países 
europeus existem exemplos nos quais ocorrerá controle concentrado, 
exercido pelo tribunal constitucional, mas por via incidental. (BARROSO, 
2012) 

 

No que diz respeito ao momento de exercício do controle, trata-se do controle 

preventivo e controle repressivo de constitucionalidade. O controle preventivo, 

conhecido também como controle prévio, é definido como aquele controle que se 

realiza anteriormente à conversão de um projeto em lei, visando impedir que um ato 

constitucional entre em vigor. (BARROSO, 2012) 

Nesses casos o órgão de controle não declara a nulidade da medida, mas 

sugere a eliminação de eventuais inconstitucionalidades. Sendo no Brasil tal controle 

prévio de natureza política, desempenhado pelo poder Legislativo e pelo poder 

Executivo.  

Barroso (2012) destaca que será desempenhado pelo Poder Legislativo, “no 

âmbito das comissões de constituição e justiça, existentes nas casas legislativas em 

geral, que se manifestam, usualmente, no início do procedimento legislativo, acerca 

da constitucionalidade da espécie normativa em tramitação”. 

Sendo assim, o controle preventivo no Brasil desempenhado principalmente 

pelo Poder Legislativo por meio das Comissões de Constituição e Justiça do Senado 

Federal e da Câmara dos Deputados, que possuem competência para investigar a 

legalidade e a inconstitucionalidade dos projetos de leis. 

Nesse sentido, o Poder Legislativo, no exercício de sua função, realiza o 

controle preventivo de constitucionalidade do processo de elaboração de leis ou atos 

normativos. 

E pelo Poder Executivo que tem competência para apor seu veto ao projeto 

aprovado pela casa legislativa, utilizando como fundamento a inconstitucionalidade 

do ato objeto de deliberação, impedindo, dessa forma, a conversão em lei. Existindo 

ainda uma hipótese de controle prévio de constitucionalidade, em sede judicial, que 

tem sido admitida no direito brasileiro.  De acordo com Barroso:  
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O Supremo Tribunal Federal tem conhecido de mandados de segurança, 
requeridos por parlamentares, contra o simples processamento de 
propostas de emenda à Constituição cujo conteúdo viole alguma das 
cláusulas pétreas do art. 60, § 4º. Em mais de um precedente, a Corte 
reconheceu a possibilidade de fiscalização jurisdicional da 
constitucionalidade de propostas de emenda à Constituição que veicularem 
matéria vedada ao poder reformador do Congresso Nacional. (BARROSO, 
2012) 

 

Assim sendo, o controle preventivo realizado pelo Poder Executivo, ocorre 

antes do ingresso do ato normativo no ordenamento jurídico, com a participação do 

chefe do Poder Executivo no processo legislativo, que utiliza do veto jurídico 

fundamentado na inconstitucionalidade da proposição legislativa, nos termos 

rezados na CF/88, art. 66, § 1º.11. (DA SILVA, 2014, p.23) 

Tratando da outra espécie quanto ao momento, o controle repressivo, 

também chamado de sucessivo ou a posteriori, é aquele realizado quando a lei já 

está em vigor e destina-se suspender a eficácia. O referido controle no Brasil em 

regra é desempenhado pelo poder Judiciário, havendo alguns mecanismos de 

atuação repressiva pelo Legislativo e pelo Executivo (BARROSO, 2012). 

No entanto, havendo controvérsia a respeito da interpretação de uma norma 

constitucional a última palavra é do Judiciário. Barroso (2012) discorre que “o 

controle judicial no Brasil, no que diz respeito ao órgão que o exerce, poderá ser 

difuso ou concentrado e, no tocante ao modo em que suscitada à questão 

constitucional, poderá dar-se por via incidental ou principal. ” 

Como já mencionado, contemplamos no sistema jurídico brasileiro, um 

controle de Constitucionalidade, chamado pela doutrina de Hibrido ou Eclético, haja 

vista que ao mesmo tempo reúne elementos do controle difuso e concreto, nos 

moldes Norte Americanos, a partir da Constituição de 1988, Emenda Constitucional 

nº 03/93 e da Lei 9.868/99 trouxe também elementos do controle abstrato das 

normas, nos moldes Kelsenianos.  

Essa abrangência de formas no Controle de Constitucionalidade brasileiro é 

apontada pela doutrina como uma das causas tanto da judicialização, quanto para o 

ativismo judicial, ao passo que permite o Supremo Tribunal Federal discutir questões 

políticas e sociais, ao mesmo tempo, restringe, diretamente, atos do poder 

legislativo, com as declarações de inconstitucionalidade.  

Desta forma, há uma preocupação com o Projeto de Lei objeto do referido 

trabalho, em relação ao seu desacordo com as normas constantes na Constituição 
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Federal, uma carta política, social e fundamental que tem como principal objetivo 

atender os interesses públicos e garantir os direitos dos indivíduos, estando o 

Supremo Tribunal Federal na qualidade de guardião dessas normas contidas na 

Carta Maior. 
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5. A INCOSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO DA FAMÍLIA – PL 

6583 DE 2013 

 

O presente capítulo trata-se de um exercício hermenêutico a respeito do 

Projeto de Lei que versa sobre o Estatuto da Família e sua inconstitucionalidade, 

caso o mesmo seja aprovado.  

Como já exposto, o artigo 2º do Estatuto da Família traz um conceito de 

família inconstitucional, discriminatório e preconceituoso, definindo-se entidade 

familiar como o núcleo social formado a partir da união entre homem e mulher, por 

meio do casamento.  

A respeito da inconstitucionalidade de tal artigo um voto em específico, 

apresentado pela Deputada Manuela D’Ávila, discorre sobre o projeto em questão o 

PL nº 6.583/2013: 

 

Minha declaração de voto buscará demonstrar a. que o substitutivo é 
inconstitucional e injurídico e no mérito não merece aprovação. b. que o 
conceito de família naturalizado pelo conservadorismo do relator é falso, 
pois a família é um fenômeno sócio antropológico em permanente 
transformação; c. a homofobia, que é o cerne principal do substitutivo e que 
busca discriminar cidadãos brasileiros é inconstitucional, pois a lei não pode 
se basear na vontade de uma maioria representada para humilhar e 
estigmatizar a minoria que não se identifica com as práticas de afetividade 
predominantes; d. o substitutivo avança contra os direitos das mulheres. [...]  
Longe de fortalecer a família, o que faz é discriminar a família. Longe de 
proteger as nossas crianças e adolescentes, o que pretende é manter 
milhares delas sem uma família que lhes dê carinho e amor. Ao contrário de 
fortalecer os laços familiares com base na compreensão e no respeito à 
individualidade dos filhos, propõe a prisão e o confinamento compulsório 
para os dependentes químicos. Diferentemente de incentivar o diálogo, a 
tolerância, o direito à diferença, princípios das sociedades democráticas, 
quer aprisionar a escola aos ditames do conservadorismo religioso 
fundamentalista, aproveitando-se da autoridade do Estado para disseminar 
ideias obscuras sobre um modelo de família inconstitucional, totalmente 
contrário à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, dos pareceres do 
Conselho Nacional da Educação e do próprio Ministério. Pelo exposto, voto 
pela inconstitucionalidade, injuridicidade, má técnica legislativa e no mérito, 
pela rejeição do substitutivo. (D’ÁVILA, 2014) 

 

O projeto de lei em questão está em desacordo com a Constituição de 1988, 

com as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, com a Resolução nº175 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e com a realidade atual.  

Para a juíza Ana Maria Gonçalves Louzada, o Projeto de lei é inconstitucional, 

visto que o Supremo Tribunal Federal (STF) já afirmou que a união entre duas 

pessoas do mesmo sexo também é considerada união estável. “Nossa constituição 
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é inclusiva. Dizer que um casal de mulheres ou um casal de homens e seus 

respectivos filhos não formam uma família é sustentar que a Constituição Federal, 

também conhecida como ‘Constituição Cidadã’, não acolheu a todos” (LOUZADA, 

2016) 

O redimensionamento do conceito de entidade familiar, e a Constituição não 

restringe as formas de constituição de família logo, o artigo 226 apenas indica, as 

formas de família protegidas pela constituição. 

Caso seja aprovado o Projeto de Lei nº 6.583/2013, acredita-se que surgirá 

uma lei inconstitucional e com a aprovação, o Supremo Tribunal Federal declarará 

sua inconstitucionalidade com relação ao conceito de família imposto pelo Estatuto 

da Família. 

Analisa-se se seria possível um controle preventivo de constitucionalidade a 

respeito do Projeto de Lei em questão. Como já apresentado acima o Controle de 

Constitucionalidade Preventivo, é aquele realizado durante da elaboração de 

qualquer espécie normativa, visando impedir que um projeto de lei inconstitucional 

venha a ser promulgado.  

O controle de constitucionalidade preventivo é feito pelos Poderes Legislativo, 

Executivo em casos excepcionais pelo Poder Judiciário.  Sendo realizado pelo Poder 

Legislativo com o auxílio das Comissões de Constituição e Justiça do Senado 

Federal e da Câmara de Deputados, onde depois de passar por tais comissões o 

Projeto de Lei ainda é submetido ao controle prévio do Plenário das Câmaras 

Legislativas, mesmo aprovado haverá de ser objeto de controle preventivo do Poder 

Executivo, conhecido como veto presidencial, onde caso ainda haja 

inconstitucionalidades poderá ser vetado parcial ou totalmente como diz o artigo 66 

da Carta Maior.  

 

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de 
lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. 
    § 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em 
parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou 
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do 
recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente 
do Senado Federal os motivos do veto. 
    § 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de 
parágrafo, de inciso ou de alínea. 
    § 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da 
República importará sanção. 
    § 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a 
contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria 
absoluta dos Deputados e Senadores. 
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    § 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, 
ao Presidente da República. 
    § 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será 
colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais 
proposições, até sua votação final. 
    § 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo 
Presidente da República, nos casos dos §§ 3º e 5º, o Presidente do Senado 
a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-
Presidente do Senado fazê-lo. (BRASIL, 1988) 
 

O controle preventivo de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal 

Federal (STF) é admitido apenas por meio excepcional, previsto no artigo 60 da 

Constituição Federal, que versa sobre o controle preventivo de Projetos de Emenda 

Constitucional que afete cláusulas pétreas. 

Segundo Maria Julia Monteiro da Silva:  

 

 Em princípio, tem-se que somente de forma excepcional, admite-se 
o controle preventivo de processo legislativo pelo Judiciário. Esse controle 
tem que ser em relação ao próprio andamento do processo legislativo 
(inconstitucionalidade formal) e não em relação ao seu conteúdo 
(inconstitucionalidade material).  (DA SILVA, 2014 p.25) 

 

Portanto doutrinariamente considera-se inadmissível o exercício do controle 

preventivo do conteúdo dos projetos de lei e de emendas constitucionais, exceto 

quando se tratar de matéria que visa modificar ou extinguir cláusulas pétreas.  

Maria Julia Monteiro da Silva, (2014) exemplifica casos passiveis de controle 

de constitucionalidade preventivo no processo legislativo por meio de impetração 

Mandado de Segurança perante o Supremo Tribunal Federal (STF).  

Segundo Maria Julia Monteiro da Silva:  

 

A título de exemplificação de casos passíveis de impetração de Mandado de 
Segurança por Parlamentar perante o Supremo Tribunal Federal no controle 
de constitucionalidade preventivo no processo legislativo, quando da 
tramitação de proposta de Emenda Constitucional que afronte as cláusulas 
pétreas elencadas na Magna Carta, como a proposta tendente a abolir a 
forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a 
separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Outro exemplo 
de caso de admissibilidade de Mandado de Segurança por parlamentar 
perante o STF no controle prévio de constitucionalidade, é o referente a 
inconstitucionalidade formal de processo legislativo, ou seja, para coibir 
inconstitucionalidade dirigida ao próprio processamento da lei ou da 
emenda. (DA SILVA, 2014, p.26) 

 

É também de entendimento majoritário, e já se encontra normatizado no 

ordenamento jurídico brasileiro que cabe em regra ao Poder Judiciário o controle de 

constitucionalidade repressivo, sendo o poder preventivo exercido pelo Poder 
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Executivo e Legislativo. Entende-se o controle repressivo, como o controle de 

constitucionalidade de leis e atos normativos já publicados, ou seja, quando a lei já 

se encontra em vigor.  

Segundo Maria Julia Monteiro da Silva:  

 

O Pleno do STF, com base no voto de relatoria do Ministro Teori Zavascki, 
reafirmou o entendimento de que, mesmo que exista grotesco vício de 
inconstitucionalidade de ordem material em projeto de lei, compete nesse 
caso, o controle prévio a ser efetuado pelo próprio Poder Legislativo, por 
intermédio de suas respectivas Comissões, especialmente pelas Comissões 
de Constituição e Justiça, bem como, em segundo momento, pelo crivo do 
controle preventivo pelo Executivo, por via do veto, de modo pois, a negar-
lhe aprovação. Portanto, e se por uma eventualidade, um projeto de lei com 
mácula de inconstitucionalidade material se transformar em lei, neste caso, 
sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo 
Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico. 
(DA SILVA, 2014, p.60) 

 

Maria Julia Monteiro da Silva, ainda conclui dizendo, não ser possível o 

controle material pelo Supremo Tribunal Federal (STF) das leis e atos normativos 

ainda em curso de formação, pois caso fosse possível haveria uma interferência do 

Poder Judiciário na função que compete ao Poder Legislativo. 

 A jurisprudência consolidada no STF é a de que, não é aceito no sistema 

brasileiro, o controle de constitucionalidade material de projetos de lei, ou seja, o 

controle prévio de normas em curso de formação, sendo o mesmo exercido apenas 

em caráter excepcional, o que a jurisprudência do STF tem admitido, é a 

legitimidade do parlamentar para impetrar mandado de segurança com o objetivo de 

impedir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional, 

conflitante com as disposições constitucionais alusivas ao processo de elaboração 

de leis e atos normativos elencadas nos artigos 59 a 69 da CF/88. (DA SILVA, 2014, 

p.65) 

Segundo Maria Julia Monteiro da Silva:  

 

O STF, somente poderá agir quando instado por membros do parlamento, 
que são os únicos legitimados ativos para impetrarem mandado de 
segurança na defesa de um direito líquido e certo, qual seja: o de na 
qualidade de Parlamentar cumprir a função precípua legiferante nos moldes 
elencados na Constituição Federal, em especial nos seus artigos 59 a 69.  
(DA SILVA, 2014, p.41) 

 

Sendo assim, vem o STF, cumprindo o seu papel como guardião da 

Constituição Federal de 1988, realizando o controle constitucional repressivo como 
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regra e de forma excepcional, o controle preventivo. Segundo Maria Julia Monteiro 

da Silva devido a relevância, do controle preventivo exercido pelo STF de forma 

excepcional  e também a existência de controvérsias por parte de nossos 

doutrinadores, quanto ao cabimento do controle preventivo de constitucionalidade do 

processo legislativo pelo STF, seria necessário a normatização da questão, como 

encontra-se previsto para os demais órgãos e modalidades de controle de 

constitucionalidades, e ainda, que o próprio Parlamento buscasse efetivamente, 

cumprir seu papel no exercício da atividade legiferante, elaborando as leis e demais 

atos normativos em estrita observância às normas legais. (DA SILVA, 2014, p.66) 

Tratando-se da inconstitucionalidade do conceito conservador, desatualizado 

de família trazido pelo Estatuto da Família e o debate a ser realizado para sua 

aprovação, não se faz necessário, pois o tema em questão já se encontra 

amadurecido em termos jurídicos, onde o Supremo Tribunal Federal (STF), através 

das decisões proferidas deixa claro um conceito abrangente de família.   

O Projeto de Lei nº 6.583/2013 não pode modificar a Constituição Federal e já 

ficou claro que não tem a intenção de discutir ou aceitar novos modelos de entidade 

familiares. A elaboração de uma lei como essa representa um desperdício de tempo 

e uma discussão necessária a respeito de algo que já está consolidado, não 

podendo a mesma ter eficácia (BRASIL, 2013).  

Fica claro que o conceito, discriminatório apresentado no referido projeto de 

lei fere os direitos e garantias individuais previsto como clausula pétrea no artigo 60, 

parágrafo 4 da Constituição Federal de 1988, estando assim, em total desacordo 

com a mesma, com o ordenamento jurídico, com os direitos que já são garantidos a 

cada indivíduo, ao direito de constituir família e ter os direitos de tal entidade 

preservados.  

Há a existência de outras formas de família e não se pode negar tal fato, pois 

se percebe que atualmente os valores são outros, ainda que se exista certa 

estranheza por parte de algumas pessoas em vivenciar essas mudanças na atual 

realidade.  

Se o Estatuto da Família for aprovado, seja por uma tentativa de impor 

perante a sociedade uma religião como norma jurídica, estará contrariando ainda 

mais princípios constitucionais a começar pelos direitos e garantias individuais, o 

direito a igualdade, a dignidade da pessoa humana, o direito à liberdade tanto 

religiosa, quando sexual e afetiva. Negar os direitos das famílias existentes não às 
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fará desparecer, não é possível querer regulamentar os sentimentos das pessoas, 

nem mudar o rumo que a história e a humanidade estão tomando. Cada indivíduo 

merece ter os seus direitos preservados.  

A família não é mais um instituto limitado, mas sim uma comunidade de afeto 

que propicia ao indivíduo segurança, possibilidade de buscar a sua felicidade, de 

encontrar a dignidade que lhe é de direito. As famílias do século XXI são 

democráticas, abertas, multifacetárias, não discriminatórias, mosaicas, naturais e 

verdadeiramente construídas através da afetividade.  

A verdade é que ainda há muito a se discutir e descobrir sobre o assunto 

famílias, tanto com relação a como são formados os laços de afeto que são à base 

das famílias da atualidade, tanto na adequação das normas jurídicas. Para 

acompanhar esse fato social e suas constantes evoluções, deverá o direito observá-

las e ampará-las, pois todos concordam que a família é a base da sociedade, forma 

de pacificação social e instrumento para se atingir a dignidade da pessoa humana, 

cabendo a cada um contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, 

tolerante e solidária, comprometida com a inclusão social, a responsabilidade, a 

afetividade e a dignidade da pessoa humana. 

Assim sendo, de maneira conclusiva caso o Projeto de Lei nº 6.583/2013 seja 

aprovado surgirá uma lei inconstitucional e que não produzirá nenhum efeito jurídico. 

Pois com a aprovação, acredita-se que o Supremo Tribunal Federal declarará sua 

inconstitucionalidade com relação ao conceito de família imposto pelo Estatuto da 

Família (SIMÃO, 2015).  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho fez uma análise a respeito da inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei nº 6.583/2013, este projeto propõe uma definição de família que limita 

a abrangência de seu significado ao considerar enquanto grupo familiar apenas a 

união entre homem e mulher, não levando em consideração as mudanças no 

conceito de família, a Constituição Federal de 1988 e todo o ordenamento jurídico.  

Diante do cenário apresentado, compreende-se que a família não pode ter um 

significado limitado como determina o Estatuto da Família, nesse sentido, o conceito 

imputado no em seu artigo 2º ao termo família assume um caráter normativo que 

foge da atual realidade social. 

Consequentemente, considera-se que o contexto legislativo deve acompanhar 

as novas formatações familiares e desconstruir visões limitadas e ultrapassadas, 

observando que a família possui total relevância na formação dos sujeitos, na 

construção social e devem terem seus direitos e garantias respeitados. 

Por este viés, ao se discutir sobre a inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 

6.583/2013 assim como a igualdade de direitos garantida através da Constituição 

Federal de 1988, nota-se que o Estatuto da Família fere esses direitos previstos na 

Carta Maior e caso aprovado não deve produzir efeitos. 

Seguindo por esta vertente e a partir dos aspectos discutidos, compreende-se 

que as novas formações familiares não podem ser negadas diante do olhar 

legislativo. Assim, deve-se considerar que todos os debates em torno daquilo que 

deve ser ou não considerado enquanto família é uma estratégia de garantir que os 

direitos de cidadãos sejam respeitados, independente de suas características, 

conforme estabelece a Constituição Federal de 1988.  

O perfil da família mudou. Hoje as relações são baseadas no bem-estar de 

seus membros, na dignidade da pessoa humana, no amor, respeito, solidariedade e 

principalmente no afeto. A entidade familiar passou a ser formada a partir da 

vontade dos indivíduos de constituir uma família e nela conviver harmoniosamente 

com todos os seus membros independente de consanguinidade.  

Ainda se tem muito o que avançar no ramo dos Direitos das Famílias, sendo o 

Estatuto da Família mais como um retrocesso e não um avanço, pois o mesmo afeta 

vários princípios constitucionais. Contudo, a família não pode ser limitada a um olhar 
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padronizado e normativo que busca encaixá-la em parâmetros pré-estabelecidos 

construídos a partir de aspectos morais arcaicos, assim como o proposto pelo artigo 

2º do Estatuto da Família. 
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