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Resumo: O presente artigo versa sobre o entendimento da autoridade parental e a sua 

necessidade de ser observada nas famílias mosaicas, para tanto faz um breve retrospecto do que 

vem a ser a autoridade parental, iniciando pelo pater familias. Posteriormente abarca a realidade 

das famílias mosaicas e como elas estão aumentando, tanto no Brasil quanto no mundo, e daí a 

necessidade de lançar novos olhares sobre essa realidade tão presente.  Como o artigo 1.636 do 

CC não se adequada tanto à realidade social quanto à realidade jurídica e, portanto, encontra-se 

em confronto com nossa Constituição Federal. 
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Familiar  e a Autoridade Familiar. 4. A Família na Contemporaneidade. 5. Família Mosaica. 6. 

Conclusão. 

 

1. Introdução 

A evolução do Direito de Família saiu da única forma de família reconhecida 

pelo Estado oriunda da família matrimonializada e surge a pluralidade de entidades 

familiares reconhecidas pela nossa ordem constitucional. 

Com isso, as famílias que antes eram compostas pelo pai, mãe e seus filhos, em 

que a autoridade estava centrada no pátrio poder, hoje evoluiu os pais compartilham o 

poder familiar em situação de igualdade. 

Porém, a família não é mais a mesma e agora temos a figura da família mosaica, 

ou família recomposta, família esta formada pelo casamento ou união estável e, ainda, 

os seus filhos, de vínculos anteriores.  

                                                           
1
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E é dentro dessa realizada que evoluiu o conceito do poder familiar e se 

desdobra na autoridade parental, para que as famílias, sejam elas mosaicas ou não, 

possam se adequar à nova realidade que se desponta no direito das famílias. 

 

2. A Família em suas diversas concepções 

 

Para a autora Áurea Pimentel Pereira, a etimologia da palavra é encontrada em 

sânscrito, que foi convertida para a língua latina, sendo assim, o radical fam tem 

correspondência coma ideia de fixação, ou de coisa estável. Com as diversas alterações 

sofridas, passou de faama  para famulus até chegar em família, definição inicial do 

conjunto formado pelo pater familias, esposa, filhos e servos, já que todos eram 

considerados pertencentes à família.
2
 E para chegarmos à família contemporânea, foi 

preciso percorrer diversos espaços, passando assim a família por transformações ao 

longo de nossa história ocidental. 

Iniciando a nossa análise pela obra clássica de Friedrich Engels, foram-nos 

apresentadas três fases da evolução humana. Assim, a primeira fase, onde nos 

encontramos no estado selvagem, é caracterizada por aquele momento histórico em que 

o ser humano apropriava-se de produtos prontos para o consumo, descoberta do fogo e o 

início das invenções como a criação de armas de defesa como arco e flecha. Nesse 

estado selvagem, o conceito de família ainda não era conhecido, as pessoas viviam em 

grandes grupos e homens e mulheres se mantinham. Não há ainda noção específica de 

individualidade. Já na segunda fase, denominada da barbárie, o homem começa a 

domesticar os animais e cultivar alguns produtos agrícolas, já não fica mais à mercê do 

tempo, começa a produzir para consumir. Nessa segunda fase surge a família 

sindiásmica, forma-se o par, o casal, dessa forma, o homem teria, ao menos, uma 

mulher principal. A terceira fase, denominada de civilização, corresponde ao período 

industrial, onde os produtos naturais apresentam uma elaboração bem mais complexa do 

que na fase anterior. Nesse estágio, o que prevalece é o modelo monogâmico, onde há a 

                                                           
2
 PEREIRA, Áurea Pimentel. A nova constituição e o direito de família. Rio de Janeiro: Renovar, 1990, p. 

22, apud RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família, Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 11. 
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predominância do homem, sendo o objetivo a procriação dos filhos e a preservação do 

patrimônio por meio da herança.
3
 

Essa análise de Friedrich Engels, que para o seu tempo estava correta, não se 

adéqua à atual realidade, em que podemos verificar a existência de uma quarta fase, que 

não tem como objetivo mais a procriação dos filhos, e o que se busca é a afetividade e a 

solidariedade.  

O amor e a afetividade não eram elementos caracterizadores ou diferenciadores 

para esses estágios. O surgimento da ideia de amor e afetividade, como sendo o que 

mantém a família unida, foi aparecer recentemente, devagarzinho e nem todos ainda 

absorveram essa ideia e esse conteúdo em nossa sociedade. 

Apesar de já vislumbrarmos isso, em termos de sociedade brasileira, muitos 

ainda estão estacionados na três fase de Friedrich Engels. 

Na atualidade, o conceito de Migelle Perrot se destaca por alcançar a diversidade 

familiar que encontramos, assim, a família, como rede de pessoas e conjunto de bens, é 

um nome, um sangue, um patrimônio material e simbólico, herdado e transmitido.
4
 

E conforme Luiz Edson Fachin, temos que: 

A família constitui um corpo que se reconhece no tempo. Uma agregação 

histórica e cultural como espaço de poder, de laços e de liberdade. Uma aliança 

composta para representar harmonia e paradoxos. Uma agremiação destinatária de 

projetos e de discursos, especialmente de alocução normativa, junção que encarna o 

elo entre o direito, a família e a sociedade.
5
 

Ocorrendo as mutações na família desde a sua concepção original até os dias 

atuais, por conseguinte as relações parentais também foram atingidas por essas 

mutações e, assim, não mais se pode falar em pátrio poder, na concepção romana, 

porque as famílias atuais rejeitam essa concepção, esse entendimento, por isso novos 

termos foram aparecendo e se adequando às novas famílias que foram surgindo. 

                                                           
3
 ENGELS, Friederich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1995, p. 33. 
4
 PERROT, MICHELLE. Funções da Família. in História da vida privada: Da revolução francesa à 

primeira guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 105 apud TEIXEIRA, Ana Carolina 

Brochado. Família, Guarda e autoridade parental. São Paulo: Renovar, 2009, p. 11. 
5
 FACHIN, Luiz Edson. Família Cidadã. Disponível em http://ibdfam.org.br/?artigos&artigo=67. Acesso 

em 12 de fevereiro de 2012.  
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3. Pátrio Poder,  Poder Familiar  e a Autoridade Familiar 

Três expressões que não se confundem, mas que estão ligadas com a ideia de 

evolução da relação entre pais e filhos. Enquanto que o Pátrio Poder faz parte de nosso 

passado, o poder familiar é o presente que caminha para a ideia da autoridade familiar. 

Assim, não podemos conceituar como sendo sinônimos, já que cada um 

representa uma ideia diferente na forma de tratamento na relação pai e filhos. 

3.1 Pátrio Poder 

O pátrio poder surge da ideia de poder tendo como fonte primária o Direito 

Romano
6
. 

O pátrio poder "é o conjunto de poderes que o pater familias tem sobre seus filii 

familias."  

Nos primórdios o pater familias detêm o pátrio poder de forma absoluta, sendo 

que os poderes inerentes a ele, foi comprado por José Carlos Moreira Alves, como 

sendo de um déspota.
7
 Inclusive podendo decidir sobre o direito de vida e morte de seus 

filhos. 

Porém, com o passar do tempo, o conteúdo do pátrio poder foi sendo esvaziado. 

Na época de Justiniano o conceito do pátrio poder romano em muito se parecia com o 

que foi introduzido no direito brasileiro, porém, o pátrio poder romano apresentava, 

nesse período histórico, duas características específicas (que o diferenciava do pátrio 

poder brasileiro): 

a) O Pátrio Poder Romano era vitalício, assim, não era conhecido pelos romanos 

o conceito de maioridade, dessa feita, enquanto o pater familias estivesse vivo seus filii 

familias estavam sob a patria potestas. 

b) A titularidade, não pelo pai natural, mas sim pelo ascendente masculino mais 

remoto. Assim, podemos nos deparar com o tio exercendo o pátrio poder sobre o 

sobrinho. 

                                                           
6
 Gaio, Institutas, I, 55. 

7
 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. Vol. II. Rio de janeiro, Editora Forense, 1995, p. 

306. 
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Conforme Moreira Alves
8
, a patria potesta atribui ao pater familias dois 

conjuntos distintos de poderes, um sobre a pessoa e outro sobre os bens adquiridos pelos 

filii familias. Os poderes do pater familias sobre a pessoa dos filii familias eram os 

seguintes: 

a) o ius vitae et necesi: era o direito de punir que o pater familias detinha, e nos 

primórdios essa punição poderia ser a morte. 

b)o ius noxae dandi: Por esse poder, caso um dos filiius familias que tenha 

cometido algum ato ilícito que gerasse a obrigação de indenizar o pater familias, ao 

invés de  indenizar a vítima, esse filiius familiae era entregue à vítima para que  trabalhe 

para ela até ressarcir o dano que ele provocou. 

c) o Ius uendendi: Era a possibilidade que o pater familias tinha de vender os 

seus filii familias.  

d) o poder de expor
9
 ou de manter os filii familias recém-nascidos. Conforme 

observa Paul Veyne  

O nascimento de um romano não é apenas um fato biológico. Em Roma o 

cidadão não ‘tem’ um filho: ele o ‘toma’, levanta (tollere). O pai exerce a prerrogativa, 

tão logo nasce a criança, de levantá-la do chão, onde a parteira a depositou, para 

tomá-la nos braços e assim manifesta que a reconhece e ser recusa enjeitá-la. A 

criança que o pai não levantar será exposta diante da casa ou num monturo público; 

quem quiser que a recolha. Igualmente será enjeitada se o pai, estando ausente o tiver 

ordenado à mulher grávida.
10

 

Aos poucos esses poderes com relação à pessoa dos filii familias foram sendo 

modificados, assim, no caso o ius vitae et neces, a possibilidade de punir com a morte o 

filiis familia vai sem exaurindo, assim, com Constantino, o pai que mata o filho e 

punido com a pena do parricidius.  

Já o ius noxae dandi é abolido por Justiniano, mesmo porque a partir do século 

IV d.C. já não era mais utilizado, caindo assim, em desuso. 

                                                           
8
 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. Vol. II. Rio de janeiro, Editora Forense, 1995, p. 

306-308. 
9
 A exposição de menores era a forma que o pater tinha de abandonar os seus filhos. 

10
 VEYNE, Paul. O Império Romano: do ventre materno ao testamento. in ARIÉS,P. & DUBY,G.dir. 

História da vida privada: do Império Romano ao ano 1000. São Paulo : Companhia das Letras, 2002. 

p.23.   
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Por sua vez o ius uendendi, com Constantino, limitou essa possibilidade só para 

os recém-nascidos e Justiniano limita ainda mais, pois somente no caso de miséria 

extrema do pater familias é que poderia ocorrer a venda de recém-nascidos. 

Já a exposição de recém-nascido foi considerada por Justiniano como crime e 

assim aplicava-se a mesma pena atribuída ao homicídio. Também veda que o pater 

familias possa dispor da vida do recém-nascido, sob pena de suplício capital. 

Já os poderes inerentes ao potesta familia referente aos bens adquiridos pelo filii 

familias passou por uma evolução, como nos ensina Moreira Alves. 

Assim, inicialmente como os filii familias não podiam ter patrimônio, se por 

acaso ele adquirisse alguma coisa isso seria entregue ao pater familias, já que 

ingressava no patrimônio da familia proprio iure. 

3.2 Poder Familiar 

Podemos conceituar o Poder Familiar, nas palavras de Sálvio da Silva Venosa 

 (...) tem em vista primordialmente a proteção dos filhos menores. A convivência 

de todos os membros do grupo familiar deve ser lastreada não em supremacia, mas em 

diálogo, compreensão e entendimento.
11

 

A ideia de poder familiar está claramente relacionada à ideia de proteção que os 

filhos menores devem ter contra todos e quaisquer perigos existentes, preparando-os 

para exercer a sua vida de forma plena. Sob esse ângulo podemos então dizer que é 

obrigação dos pais proteger seus filhos menores não emancipados. 

Assim, a ideia central do poder familiar é a de que se trata de um encargo, um 

múnus público, vejamos a posição de Arnaldo Rizardo  

Ao Estado interessa o seu bom desempenho, tanto que existem normas  sobre o 

seu exercício, ou sobre a atuação do poder dos pais na pessoa dos filhos. No próprio 

caput do art. 227 da Carta Federal notam-se a discriminação de inúmeros direitos em 

favor da criança e do adolescente, os quais devem ser a toda evidência, observados no 

exercício do poder familiar: direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 

à cultura, à dignidade, entre outros. A incumbência é ressaltada ainda, no art. 229 da 

mesma Carta, mas genericamente. No Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

                                                           
11

 VENOSA, Silvio de Sálvio. Direito Civil. São Paulo: Editora Atlas, 2010, p. 367. 
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8069/90), há várias normas de proteção, como a do art. 22, o que também fazia o 

Código Civil de 1916, no art. 384, e reedita o artigo 1634 do vigente código. [...] Se de 

um lado a autoridade do Estado não pode substituir a autoridade dos pais, de outro, em 

especial num país com tantas deficiências culturais como o Brasil, deve impor-se a 

autoridade do Poder Público em inúmeros setores, como, aliás, o faz a Lei 8069/90.
12

 

Henri de Page inicialmente formulou o seu conceito de poder familiar como 

sendo: O poder paternal é o conjunto de direitos e poderes que a lei reconhece ao pai e 

à mãe sobre a pessoa e bens de seus filhos menores não emancipados. Porém, mais 

tarde revendo esse conceito se posicionou no sentido de que teria ocorrido uma 

evolução e alteração no conceito, assim; pode-se caracterizar essa evolução em uma 

frase: os poderes do pai são transformados em deveres.
13

 

Dentre as características do poder familiar, podemos apontar que se trata de um 

instituto de ordem pública, que tem como objetivo a proteção e assistência ao menor.
14

 

Outra característica é a irrenunciabilidade ao poder familiar. Assim, enquanto 

houver o vínculo entre pais e filhos menores não emancipados não há que se falar em 

renúncia. 

Para Paulo Nader 

Na gestão dos interesses dos filhos, os pais podem agir em conjunto ou 

separadamente. E quando apenas um deles pratica algum ato há uma presunção juris 

tamtum da concordância do outro, mas desde que o fato não escape da rotina familiar. 

Na abertura de conta bancária ou matrícula do filho em escola não há necessidade da 

participação conjunta de ambos. Como diz Paulo Luiz Netto Lôbo, "sem prejuízo do 

exercício conjunto, o poder familiar pode ser exercido separadamente (o que não 

significa exclusivamente) por qualquer dos pais quando se tratar de atos comuns de 

guarda do filho e dos atos de administração ordinária". O código civil, pelo parágrafo 

único do art. 1690, determina que "os pais devem decidir em comum as questões 

                                                           
12

 RIZARDO, Arnaldo. Direito de Família. 7a. Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 616. 
13

 PAGE, Henri. tomo I, §§ 754 e 759, pp. 837 e 844 APUD  NADER, Paulo. Curso de direito civil: 

direito de família. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 325. 
14

 NADER, Paulo. Curso de direito civil: direito de família. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 

329. 
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relativas aos filhos e a seus bens; havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer 

ao juiz para a solução necessária"
15

 

Percebe-se, portanto, que pelo conceito de poder familiar os interesses dos filhos 

estão em primeiro plano, sendo, portanto, dever dos pais, em conjunto ou 

separadamente, fazer valer esses interesses, em conformidade com o princípio do 

melhor interesse do menor. 

3.3 Autoridade Parental 

Com o reconhecimento de que a criança/adolescente é agora - desde 1988 - 

sujeito de direitos e não mais um mero objeto a ser disposto livremente pelo detentor do 

pátrio poder, o instituto do pátrio poder precisou ser reformulado, e a doutrina e 

legislação, chegaram na denominação poder familiar, que culminou com a Lei 

12.010/09 trocando a expressão pátrio poder por poder familiar, tanto no Estatuto da 

Criança e Adolescente como no Código Civil. 

Apesar de bem vinda essa alteração, já que pátrio poder não refletia mais o seu 

significado em nosso ordenamento jurídico, essa alteração veio tarde, já que devemos 

considerar não mais o simples poder familiar, mas a ideia de autoridade parental. Em 

decorrência das diversas formas de família existente, não podemos nos limitar apenas à 

relação de pai e mãe com os seus filhos. Essa não é mais nossa realidade. 

A terminologia "autoridade parental", apesar de ser recente entre os nossos 

doutrinadores, nas legislações estrangeiras encontramos referências e fundamentação 

desde a década de 70, quando, por exemplo, a França passou a utilizar essa terminologia 

e, com consequência, gerou profundas mudanças no direito de família francês.
16

 

Para José Artur Rios, autoridade não se confunde com poder, que é a coação 

física ou psíquica exercida sobre grupos ou indivíduos que a ela são forçados a se 

submeter. A autoridade pode ser chamada de poder legítimo, pois é a ascendência sobre 

outros indivíduos, fundada na legitimidade.
17

 

                                                           
15

 NADER, Paulo. Curso de direito civil: direito de família. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 

331. 
16

 LOBO, Paulo Luiz Netto. Do Poder Familiar. in Revista Síntese: Direito de Família, no. 67, 

ago/set/2011, p. 19-20. 
17

  RIOS, José Artur. Dicionário de ciências sociais. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1986 apud 

LOBO, Paulo Luiz Netto. Do Poder Familiar. in Revista Síntese: Direito de Família, no. 67, ago/set/2011, 

p. 20. 
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Por sua vez, a ideia de paternal cai por terra, já que as relações familiares 

baseadas no parentesco por afinidade e a socioafetividade vêm tomando espaço em 

nossa cultura, assim, a denominação parental se adequada mais do que o termo paternal 

que ainda está centrado na família tradicional. 

Autoridade parental é  a terminologia que mais se adequada ao que se espera da 

relação entre os pais e seus filhos, entre o padrasto/madrasta com seus enteados. 

Na visão de Gustavo Tepedino o exercício da autoridade parental passa a ser 

caracterizado "pela atribuição aos pais do poder de interferência na esfera jurídica dos 

filhos menores, no interesse destes últimos e não dos titulares do chamado poder 

jurídico".
18

 

Para Luiz Edson Fachin: 

os filhos não são (nem poderiam ser) objeto da autoridade parental. Na 

verdade, constituem um dos sujeitos da relação derivada da autoridade parental, mas 

não sujeitos passivos.
19

 

Dessa forma, fica claro que os pais não podem mais dispor livremente de seus 

filhos, fazendo qualquer coisa que desejam, em decorrência simples de serem seus pais. 

É preciso respeitar a individualidade e privacidade de cada filho, na medida em que são 

pessoas, e como tais devem ter a sua dignidade humana respeitada.  

Por outro lado, a autoridade parental não pode ser restrita apenas aos pais 

biológicos. 

Inovando em nosso sistema, a lei que trata da alienação parental, lei 

12.318/2010, já trata da autoridade parental tanto em seu artigo 2º, quando em seu 

parágrafo único, inciso II, nos traz, de forma exemplificativa, que dificultar o exercício 

da autoridade parental é um exemplo de alienação parental. 

Por sua vez o artigo 3º nos traz que: 

Art. 3
o
  A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do 

adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e 

                                                           
18

 TEPEDIINO, Gustavo. A disciplina da guarda e da autoridade parental na ordem civil-constitucional. 

in Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Editora Renovar, t. II, 2006, p. 181. 
19

 FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos do direito de família. In LIRA, Ricardo Pereira (coord.), 

Curso de direito civil. Rio de Janeiro: Editora renovar, 1999, p. 223. 
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com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos 

deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda.  

E por fim, e não menos importante, localizamos a ideia de autoridade parental 

também no artigo 6º, quando o magistrado poderá, conforme a gravidade da alienação 

parental, declarar suspensa a autoridade parental. 

No Estatuto das Famílias, é suprimida a expressão poder familiar, sendo 

substituída por Autoridade Parental, mas não é uma mera substituição em termos de 

sinônimo, a alteração é mesmo no significado e em suas consequências jurídicas, assim, 

no Projeto de Lei 2285/2007, conforme foi encaminhado, está previsto no art. 87 que: 

Art. 87 A Autoridade Parental deve ser exercida no melhor interesse dos filhos. 

Assim, o Princípio do Melhor Interesse que permeia o sistema menorista 

encontra-se inserido de forma expressa na concepção de autoridade parental, já que os 

filhos menores devem ser tratados como pessoas em desenvolvimento e detentores de 

dignidade humana. 

E ainda apresenta a ressalva da necessidade dos filhos de serem ouvidos, na 

medida de sua compreensão e discernimento, conforme previsto no § 2º.  

 

4. A Família na Contemporaneidade 

Adotamos atualmente a ideia de família plural, assim, não há que se falar em 

uma forma única e precisa de família, porém, podemos mapear os elementos que se 

encontram presentes nas diversas formas de família, e, portanto apresentamos assim, o 

que hoje caracteriza uma família, independentemente da denominação que ela venha a 

ter. 

Em primeiro lugar devemos analisar o Caput do art. 226, que nos traz que: 

Art. 226. A família, base da sociedade tem especial proteção do Estado. 

O conceito apresentado no caput desse artigo nos traz uma cláusula geral de 

inclusão. Dessa forma, é o cotidiano, as necessidades e os avanços sociais que se 

encarregam da concretização dos tipos. E, uma vez formados os núcleos familiares, 

merecem igualmente, proteção legal.
20
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 Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald. Direito das Famílias. Rio de Janeiro: Editora Lumen 

Juris, 2008, p. 35. 
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Para Paulo Luiz Netto Lobo, “não é a família per se que é 

constitucionalmente protegida, mas o lócus indispensável de realização e 

desenvolvimento da pessoa humana. Sob o ponto de vista do melhor interesse da 

pessoa, não podem ser protegidas algumas entidades familiares e desprotegidas outras, 

pois a exclusão refletiria nas pessoas que as integram por opção ou por circunstâncias da 

vida, comprometendo a realização do princípio da dignidade humana.”
21

 

Outro relevante ponto de discussão refere-se às hipóteses inseridas no art. 

226, se são apenas exemplificativas, ou se se trata de um rol taxativo de possibilidades. 

Para Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, é inadmissível um 

sistema familiar fechado, eis que, a um só tempo, atentaria contra a dignidade humana, 

assegurada constitucionalmente, contra a realidade social viva e presente da vida e, 

igualmente, contra os avanços da contemporaneidade, que restariam tolhidos, 

emoldurados numa ambientação previamente delimitada. Por isso, estão admitidas no 

Direito de Família todas as entidades fundadas no afeto, na ética e na solidariedade 

recíproca, mencionadas, ou não, expressamente pelo comando do art. 226 da Carta 

Maior.
22

 

A entidade família é todo grupo de pessoas que constitui uma família. 

Assim, família é gênero enquanto que a entidade familiar é espécie. 

No universo social brasileiro, podemos constatar a existência de diversas 

unidades de convivência revelando assim um perfil diferenciado daquele apresentado 

pela nossa Carta Magna. Assim encontramos: 

a) Homem e mulher, com vínculo de casamento, com filhos biológicos. 

b) Homem e mulher, com vínculo de casamento, com filhos biológicos ou 

não, ou somente não biológicos. 

c) Homem e mulher, sem casamento, com filhos biológicos (união estável). 

d) Homem e mulher, sem casamento, com filhos biológicos ou não ou 

apenas não biológicos (união estável). 

e) Pai ou mãe e filhos biológicos (entidade monoparental). 
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 LOBO, Paulo Luiz Netto. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus. P. 

46. 
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 Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald. Direito das Famílias. Rio de Janeiro: Editora Lumen 

Juris, 2008, p.37. 
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f) Pai ou mãe e filhos biológicos e adotivos ou apenas adotivos (entidade 

monoparental). 

g) União de parentes e pessoas que convivem em interdependência afetiva, 

sem pai ou mãe que a chefie, como no caso de grupo de irmãos, após 

falecimento ou abandono dos pais, ou de avós e netos, ou de tios e 

sobrinhos (família extensa ou ampliada)
23

 

h) Pessoas sem laços de parentesco que passam a convier em caráter 

permanente, com laços de afetividade e de ajuda mútua, sem finalidade 

sexual ou econômica. 

i) Uniões homossexuais, de caráter afetivo e sexual. 

j) Uniões concubinárias, quando houver impedimento para casar de um ou 

de ambos os companheiros, com ou sem filhos. 

k) Comunidade afetiva formada com “filhos de criação”, segundo generosa 

e solidária tradição brasileira, sem laços de filiação natural ou adotiva 

regular, incluindo, nas famílias recompostas, as relações constituídas 

entre padrastos e madrastas e respectivos enteados, quando se realizem 

os requisitos da posse de estado de filiação.
24

 

O certo é que, em qualquer que seja a forma escolhida, faz-se necessário 

apresentar as seguintes características: afetividade, estabilidade e convivência pública e 

ostensiva. Ou seja 

 Afetividade: Fundamenta-se no princípio da afetividade analisado anteriormente. A 

base de uma entidade familiar está assentada na afetividade. 

 Estabilidade: A entidade familiar prevê a estabilidade, excluindo-se dessa forma, 

qualquer relacionamento eventual que ocorra. 

 Convivência Pública e Ostensiva: A entidade familiar é assim reconhecida pela 

sociedade, já que o relacionamento ocorre de forma pública. 
25
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 Conceito introduzido pela recente norma que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente a Lei 

no.12.010 de 2009. Art. 25 (...) Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que 

se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com 

os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. 
24

 Paulo Luiz Netto Lobo. Direito Civil – Famílias, p. 56-57. 
25

 Paulo Luiz Netto Lobo. Direito Civil – Famílias, p. 57-58. 
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A Constituição consagra de forma expressa três formas de família, a família 

convivencional, cujo marco é a união estável, a família matrimonializada, em que 

encontramos o casamento civil e a família monoparental, no qual encontramos a relação 

existente entre um dos genitores e sua prole. 

Porém, essa classificação não se apresenta completa e a norma 

infraconstitucional, apresenta outras classificações, levando em conta outros elementos, 

assim temos a família natural, a família extensa ou ampliada e a família substituta. 

Por outro lado, a doutrina apresenta outras classificações, como a família 

recomposta ou reconstituída, ou mosaica, ou recasada
26

, como é denominada na 

psicologia. 

E é sobre a família mosaica que iremos nos ater. Em primeiro lugar gostaríamos 

de ressaltar que a terminologia de família recomposta ou reconstituída, seguindo a 

denominação mais comum, não nos parece retratar a ideia que se almeja passar, já que 

poderia remeter ao reatar de uma família, como no caso de reconsideração da separação 

judicial, por exemplo. 

Usar expressões como segundas famílias, segundos casamentos, segundas 

núpcias e novas núpcias passa a criar uma estrutura hierárquica entre as espécies de 

casamento, entre as espécies de família. 

E até mesmo a denominação família recasada nos parece inadequada, apesar de 

Adriana Leônidas de Oliveira e Ceneide Maria de Oliveira Cerveny defenderem essa 

nomenclatura, com base em Carter e McGoldrick, "quando afirmam que a nomenclatura 

recasada enfatiza o vínculo conjugal que forma a base para o complexo arranjo de várias 

famílias numa nova constelação."
27

 

Nos Estados Unidos a terminologia adotada diverge entre stepfamily ou blended 

family. Blended Família faz menção a ideia de mistura ou combinação, ou seja, uma 

família misturada, combinada. Já a ideia de stepfamily, vem da construção de stepfather 

e stepmother (ideia de padrasto/madrasta).  
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 OLIVEIRA, Adriana Leônidas de e CERVENY, Ceneide Maria de Oliveira. Irmãos, meio-irmãos e 

coirmãos: a dinâmica das relações fraternas no recasamento.Curitiba: Juruá Editora, 2010, p. 21-23. 
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 OLIVEIRA, Adriana Leônidas de e CERVENY, Ceneide Maria de Oliveira. Irmãos, meio-irmãos e 
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Já a denominação de família recomposta, tem sua origem na famille recomposée, 

de origem francesa, mas também não nos traz uma segurança nessa terminologia, pois 

traduz a ideia de que a família foi refeita, como se a primeira tivesse sido perdida. 

Como a ideia é olhar pelos olhos dos menores, falar em família recomposta é 

como se ele não pudesse ter outra família, o que não ocorre necessariamente, se ele tiver 

um pai biológico atuante, presente. Assim, acreditamos que a nomenclatura não é a mais 

adequada para designar essa nova forma de combinação. 

Creio que a determinação de família mosaico é a mais adequada, já que respeita 

e traduz a ideia de diversas origens. 

Conforme Waldyr Grisard Filho a família reconstituída é 

A estrutura familiar originada do casamento ou união estável de um casal, na 

qual um ou ambos de seus membros tem filho ou filhos de um vínculo anterior.
28

 

Ou ainda 

Família reconstituída é a estrutura familiar originada do casamento ou da união 

estável de um casal, na qual um ou ambos de seus membros têm um ou vários filhos de 

uma relação anterior. Numa formulação mais sintética, é a família na qual ao menos 

um dos adultos é um padrasto ou uma madrasta.
29

 

Dessa feita, a família mosaica pode ser composta da seguinte forma: 

a) genitor ou genitora, seu/sua(s) filho(s) e/ou filha(s), o novo cônjuge ou 

companheiro, sem filhos e sem filhos em comum; 

b) genitor ou genitora, seu/sua(s) filho(s) e/ou filha(s), o novo cônjuge ou 

companheiro, sem filhos e com filho(s) em comum; 

c) genitor ou genitora, seu/sua(s) filho(s) e/ou filha(s), o novo cônjuge ou 

companheiro, com seu/sua(s) filho(s) e/ou filha(s) e sem filhos em 

comum. 
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 GRISARD FILHO, Waldyr. Famílias reconstituídas. In GROENINGA, Giselle Câmara; PREIRA, 

Rodrigo da Cunha. Direito de família e psicanálise: rumo a uma nova epistemologia. Rio de Janeiro: 

Imago, 2003, p. 257. 
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 VISHER, E. B.; VISHER, J.S. Step-families: a guide to working with stepparents and stepchildren. 

Califórnia: Brunner/Mazel, 1979, p. 18, APUD GRISARD FILHO, Waldyr. Famílias reconstituídas: 

novas uniões depois da separação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 85. 
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d) Genitor ou genitora, seu/sua(s) filho(s) e/ou filha(s), o novo cônjuge 

ou companheiro, com seu/sua(s) filho(s) e/ou filha(s) com filhos em 

comum. 

Essa nova combinação, apesar de tão presente nos dias atuais, não apresenta uma 

legislação que conceda um tratamento específico e diferenciado que essa nova família 

merece e desperta, acarretando confusão, não só no plano social e afetivo, mas também 

no plano jurídico. 

A importância desse tema encontra-se na realidade de que os casais estão 

casando e separando com muito mais facilidade do que antes e com isso gerando efeitos 

que se antes era imprevisível agora se torna corriqueiro. 

Esse fenômeno não tem ocorrido apenas no Brasil, outros países passam por esse 

mesmo fenômeno. Como exemplo, temos os Estados Unidos da América em que cerca 

de 60% (sessenta por cento) de todos os primeiros matrimônios terminam em divórcio 

sendo que, deste universo de divorciados, cerca de 75% (setenta e cinco por cento) 

casam-se novamente. Conclui-se, portanto, que, para cada 5 menores de 18 anos, 2 

(dois), estão sendo criados em famílias mosaicas. E ainda, estimasse que com a virada 

do século o número de crianças sendo criada em famílias mosaicas irá ultrapassar ao 

número daquelas que são criadas por sua família biológica em comum.
30

 

Na Europa essa realidade não se tem mostrado diferente, assim, enquanto que na 

Inglaterra 1/3 dos casamentos se desfazem e se transformam em família mosaica, dessa 

forma, ¼ das crianças é criada pelo padrasto ou pela madrasta. Já na Alemanha, os 

dados demonstram que 40% (quarenta por cento) das mães contraem novas núpcias. 

Analisando os dados da França, percebemos que a família mosaica também está 

presente, já em 1990, para cada quatro casamentos um era novo matrimônio e cerca de 

um milhão de crianças residiam em uma família mosaica. Na Itália, de 70 a 80 % dos 

divorciados contraem novas núpcias.
31

 

                                                           
30

 STEPFAMILY ASSOCIATION OF AMERICA. Disponível em: http://www.flyingsolo.com/view-

article.asp?PID-1&FID-11&AID-233. APUD GRISARD FILHO, Waldyr. Famílias reconstituídas: 
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Apesar dos autores citar os referentes dados eles nos informam que esses valores 

podem ser maiores do que apresentam, já que as estatísticas não fazem pesquisa de 

forma direta sobre as famílias mosaicas, assim, os dados apresentados são por 

estimativa. 

Da mesma forma, o nosso censo não nos traz dados diretos e precisos  sobre a 

família mosaica, já que pela definição apresentada pelo IBGE, no tipo de composição 

familiar é conceituado Casal com filho(s) - quando constituída somente por pessoa 

responsável pela unidade doméstica com cônjuge e com pelo menos um(a) filho(a) 

ou enteado(a)
32

 ou Casal com filho(s) e com parente(s) - quando constituídas 

somente por pessoa de responsável pela unidade doméstica com cônjuge, com pelo 

menos um(a) filho(a) ou enteado(a) e com pelo menos uma pessoa na condição de 

parente
33

 dessa feita, os dados referentes à família mosaica acabam se misturando com 

os dados da família tradicional, convivencional ou matrimonializada. 

Apesar disso, foi possível ao IBGE extrair os dados de forma tal que verificou-se 

que  

No conjunto do País, 16,3% das famílias únicas e conviventes principais formadas por 

casais com filhos podem ser consideradas famílias reconstituídas, ou seja, famílias 

onde existiam apenas filhos do responsável, apenas filhos do cônjuge ou uma 

combinação dessas duas  situações 

Isso significa dizer que quase 20% das famílias brasileiras, em 2010, já estavam 

na configuração da família mosaica, relembrando que o censo é de 2010 e que 

atualmente essa tendência é aumentar, em decorrência do aumento do número de 

divórcios, também constatado nessa mesma pesquisa e na formação de novas famílias. 

Tabela 10 - Famílias únicas e conviventes principais em domicílios particulares, 

formadas por casais com filhos, total e distribuição percentual, segundo a condição 

dos filhos em relação ao responsável pela família ou cônjuge - Brasil - 2010 

 

Condição do filho Famílias únicas e conviventes principais 
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em relação ao 

responsável ou cônjuge 

em domicílios particulares, formadas 

por casais com filhos 

Total 

Distribuição 

percentual 

(%) 

Total 27 423 734 100% 

Somente filhos(as) do casal 22 977 475 83,8 

Somente filhos(as) do responsável 1 584 912 5,8 

Somente filhos(as) do cônjuge 918 182 3,4 

Outras configurações 1 943 164 7,1 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
34

 

 

Para essa parte da população brasileira, o direito tem se mantido omisso com 

relação às famílias mosaicas, apesar delas estarem presentes em quase 20% dos lares 

brasileiros. 

5. Família Mosaica 

Quando analisamos a formação da família mosaica é preciso que alguns mitos 

sejam afastados, para que possamos tratar juridicamente da questão. 

O primeiro mito é que as famílias mosaicas são iguais às famílias nucleares. 

Esse mito precisa ser afastado, já que elas não são iguais
35

, e nem querem ser, elas 

apresentam um funcionamento e um sistema próprio e que precisa ser respeitado. É 

preciso partir da ideia dessa diferença, inclusive para compreender a necessidade de 

rever o Código Civil e a legislação específica para poder abarcar a autoridade parental 

na família mosaica. 

O segundo mito refere-se à ideia de que a adaptação na família mosaica ocorrerá 

de forma rápida. Isso também não é verdade. Conforme a família, a idade da(s) 

criança(s), se houve trauma ou não com o término da relação conjugal, são todos fatores 
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que influenciam nesse processo de adaptação. Até o medo de perder essa nova família 

pode ser um entrave para a adaptação.  

Outro mito que se tem é que o amor e o carinho entre os membros da família 

mosaica irão se desenvolver automaticamente
36

. O mito do amor instantâneo não existe, 

amor, carinho e respeito precisam ser conquistados. 

Outro mito que dificulta a evolução natural da família mosaica é de que o 

padrasto/madrasta precisam sempre agradar os enteados para não serem vistos como os 

vilões da história. E relacionado a essa crença está o mito da responsabilidade sem 

direito(PLACTER;VELASCO, 1989). Este se refere à crença de que a madrasta pode e 

deve assumir toda e qualquer responsabilidade em relação aos enteados, mas não pode 

limitá-los ou frustrá-los.
37

 

E diante desses mitos, verificamos que nosso arcabouço legislativo não está 

preparado para a família mosaica como ela é, mas ainda se atém a esses mitos, muito 

bem analisados e retratados pela psicologia, e, infelizmente, esquecidos ou renegados 

pelo direito. 

Analisando o nosso ordenamento jurídico, deparamo-nos apenas com poucas 

referências à situação da família mosaica e, mesmo assim, de forma muito tímida. 

Encontramos a referência do art. 1.595 do Código Civil que prevê o parentesco 

por afinidade do cônjuge ou companheiro aos parentes do outro, restrito, porém, aos 

ascendentes, descendentes e irmãos.  

O que significa esse parentesco do art. 1.595 do Código Civil ? 

Trata-se do parentesco por afinidade, que no caso da linha reta, estende-se por 

toda a vida e nos deparamos com o impedimento matrimonial. Ou seja, não é possível o 

casamento do padrasto com a enteada, conforme o art. 1.521, II do Código Civil. 

Assim, por esse artigo, após conceituar o parentesco por afinidade, remetemo-

nos aos impedimentos matrimoniais. 

Andando um pouco mais no tempo, encontramos a Lei de Registros Públicos, 

que sofreu alteração pela Lei 11.924/2009, para permitir que o(a) enteado(a) possa 
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coirmãos: a dinâmica das relações fraternas no recasamento.Curitiba: Juruá Editora, 2010, p. 31. 
37

 OLIVEIRA, Adriana Leônidas de e CERVENY, Ceneide Maria de Oliveira. Irmãos, meio-irmãos e 

coirmãos: a dinâmica das relações fraternas no recasamento.Curitiba: Juruá Editora, 2010, p. 31. 



Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros -

Ano IV – Número 10 – ABR/JUN – ISSN: 2178-2008  

Renata Malta Vilas-Bôas   

[2013] 

 

[63] 

 

adotar o nome  da família do padrasto ou da madrasta, o que é já foi uma grande luta 

para reconhecer a importância da família mosaica. 

Que apesar de reconhecer e permitir assim que o(a) enteado(a) passe a adotar o 

nome da família do padrasto/madrasta, não possui outro efeito a não ser esse, assim, 

questões patrimoniais não são afetadas por essa alteração, precisando que o/a 

padrasto/madrasta busque(m) outras alternativas. 

Para Maria Helena Diniz, ressaltando a importância do parentesco: 

Na prática, grande é a importância dessas relações de parentesco, em razão de 

seus efeitos jurídicos de ordem pessoal ou econômica, que estabelecem direitos e 

deveres recíprocos entre parentes, como a obrigação de alimentar, o direito de 

promover interdição e de receber herança, com exceção do parentesco por afinidade.
38

 

Por sua vez, Paulo Lobo ao analisar o parentesco por afinidade, percebe que essa 

condição acaba restringindo direitos ao invés de conceder direitos, e assim, se 

manifesta: 

Os parentes afins não são iguais ou equiparados aos parentes consanguíneos ; 

são equivalentes, mas diferentes. Assim, o enteado não é igual ao filho, jamais 

nascendo para o primeiro, em virtude de tal situação, direitos e deveres que são 

próprios do estado de filiação. O parentesco afim tem por fito muito mais o 

estabelecimento de uma situação jurídica de impedimentos e deveres, por razões 

morais. O parentesco afim é normalmente considerado, pelo legislador e pela 

administração da justiça,  para impedir a aquisição de algum direito ou situação de 

vantagem, em virtude da aproximação afetiva que termina por ocorrer entre os 

parentes afins e suas respectivas famílias.
39

 

Posição doutrinária que já foi alterada por jurisprudência dos nossos tribunais 

quando se reconhece a obrigação alimentar entre padrasto e enteada em decorrência da 

existência, além do vínculo de afinidade, a filiação socioafetiva, conforme recente 

decisão de Santa Catarina, ou mesmo, quando em decorrência acidente, verifica-se o 
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 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: 5. Direito de Família. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2010, p. 445. 
39

 LOBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 192. 
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falecimento, ou do padrasto ou do enteado, gerando danos morais. 
40

 Assim, aos poucos 

a jurisprudência vem reconhecendo que essa relação entre padrasto/madrasta e 

enteado(a), não é somente excludente de direitos, ao contrário, vem, também a conferir 

direitos. 

Já no ano de 2010, ocorreu uma alteração no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, inserindo a questão da família extensa, e aí da doutrina diverge sobre a 

possibilidade do padrasto/madrasto estar contemplado nessa alteração: 

Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou 

qualquer deles e seus descendentes.  

Parágrafo único.  Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se 

estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por 

parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de 

afinidade e afetividade. 

Ora, entre outros, quem seriam essas pessoas de sua convivência ? Nada mais 

claro do que descobrir que esse parágrafo se refere ao padrasto e à madrasta. Mas, nem 

todos os doutrinadores assim se posicionam, sendo que, por exemplo, Válter Kenji 

Ishida se posiciona de forma categórica ao afirmar que  

A lei 12.010/2009, no  escopo de dilatar o conceito de família, criou o conceito 

de família extensa, abrangendo, além dos pais ou filhos, os parentes próximos com os 

quais a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade. 

Afetividade possui o sentido da relação com sentimento, amor e amizade. Já afetividade 

não possui o sentido de parentesco entre um cônjuge e os parentes do outro (art. 1.595 

CC), mas sim o sentido comum de proximidade e de interesses convergentes entre 

criança e adolescente e o parente. É muito comum, por exemplo, a criança ser criada 

pela avó ou tia, sendo estas participantes do conceito de família ampliada. Há um 

verdadeiro aprimoramento nos mecanismos de manutenção da criança e do 

adolescente no seio familiar.
41

 

                                                           
40

 Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Apelação Cível 2010.045299-4 (Acórdão), Apelação Cível 

2009.047134-7 (Acórdão) e Apelação Cível 2010.045353-2 (Acórdão) in 

http://app.tjsc.jus.br/jurisprudencia/busca.do#resultado_ancora  
41

 Ishida, Válter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo, Editora Atlas, 2010, p. 52. 
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Assim, mesmo previsto de forma expressa, alguns doutrinadores se recusam a 

acompanhar a evolução das famílias e compreender a existência da família mosaica e 

seus reflexos, apesar do Poder Judiciário já ter proferido decisão, com base no melhor 

interesse da criança, que no caso de uma separação entre o genitor e a madrasta a 

criança ficou sob a guarda da madrasta e não do genitor
42

. 

A família mosaica além de não estar protegida de forma expressa, ela se 

encontra ameaçada pelo Código Civil, que em um artigo vestuto  e discriminatório não 

se adequou à nova realidade. 

Art 1.636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece união estável, 

não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, 

exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. 

Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se ao pai ou à 

mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estável. (grifo nosso) 

Esse artigo vem em contramão ao que se almeja com relação aos interesses do 

menor e de sua família. Percebe-se que o Código Civil está na contramão dos ideais do 

Direito das Famílias e da realidade das famílias mosaicas. 

De forma clara, Débora Consoni Gouveia, no artigo “A autoridade nas famílias 

reconstituídas”, afirma que: 

Não é possível ignorar as responsabilidades dos pais afins, pois estes terão 

influência na socialização dos filhos e de seu cônjuge e companheiro, transmitirão 

valores, princípios, modelos de conduta. Por tal razão, é extremamente necessário que 

a lei confira aos pais afins certa autoridade, proveniente da conveniência e da 

responsabilidade de todo adulto sobre menor a seu encargo.  
43

 

De maneira comedida, Arnald Rizzardo, ao analisar o referido artigo, entende 

que somente cabe o exercício do poder familiar pelo novo par do progenitor se for no 

sentido positivo para somar novos valores na criação e formação da criança, porém com 

cautela para não esvaziar a posição do pai ou da mãe: 

                                                           
42

 (Tribunal de Justiça da Paraíba - 4a. Câmara Cível - Apelação Cível 200.2010.003876-5/001 - agosto 

de 2012 http://s.conjur.com.br/dl/ac-2002010003876-001-gf1-madrasta1.pdf  
43

 Gouveia, Débora Consoni. A autoridade nas famílias reconstituídas. Revista Síntese: Direito de 

Família, 67, Ago/Set, 2011, p. 29-65. 
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Não cabe ao novo par do progenitor envolver-se em questões que dizem com o 

exercício do poder familiar, a menos que seja positivamente, no sentido de acrescentar 

novos valores na formação e criação dos filhos do cônjuge ou companheiro, mas 

sempre com a indispensável precaução ou moderação, de sorte  a não esvaziar a 

posição do pai ou mãe.
44

 

A parte final do artigo 1636 do CC não se encontra em consonância com o art. 

227 da Constituição Federal, onde 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. 

Sendo dever da família, e como o novo par do genitor/genitora encontra-se 

inserido no conceito de família, seja por força do conceito de família extensa ou 

ampliada do Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 25, conforme exposto 

anteriormente, ou em decorrência da relação de parentesco, expressa no Código Civil, 

artigo 1.595 CC
45

, ele não pode eximir-se desse dever. Tratando-se de uma 

determinação constitucional não poderia deixar de agir de outra forma, porém, em 

contrapartida como o citado artigo 1.636 coloca de forma expressa que não pode haver 

interferência do novo par do progenitor/progenitora. Isso significa que não está em 

consonância com a Constituição Federal, e portanto, não foi recepcionado pela nossa 

Carta Magna. 

E ainda o art. 1.636 do CC entra em confronto com o art. 1.513, também do 

Código Civil que nos traz que: 

Art. 1.513. É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir 

na comunhão de vida instituída pela família. 

                                                           
44

 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 623. 
45

 Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. 

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

companheiro. 

§ 2
o
 Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. 
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Analisando o art. 1.513 do CC, Rodrigo da Cunha Pereira depreende que se trata 

de uma tendência a não intervenção do Estado nas relações privadas
46

, é a expressão 

positivada da mínima intervenção do Estado no Direito das Famílias, em que só se 

espera que ele irá intervir no sentido de proteger aqueles que se encontrarem em posição 

menos favorecida, com a incidência da autonomia privada no âmbito do Direito de 

Família, conforme posição defendida por Leonardo Barreto Moreira Alves.
47

 

E essa situação decorre de que a família contemporânea não tem mais as funções 

tradicionais que lhe era atribuída, dessa forma, não "não faz sentido que ao Estado 

interesse regular deveres que restringem profundamente a liberdade, a intimidade e a 

vida privada das pessoas, quando não repercutem no interesse geral"
48

 

Além disso, esse artigo em comento, art. 1.636 do Código Civil, ofende o 

Princípio do Melhor Interesse, no qual se entende que se deve observar o que é melhor 

para o desenvolvimento da criança e do adolescente, e sendo que a/o madrasta/padrasto 

acaba(m) cuidando da criança, não sendo possível essa não interferência como traz esse 

artigo. 

Percebe-se, portanto, que o legislador, ao criar essa norma, está interferindo em 

como a família será conduzida. E de forma direta está ofendendo a família mosaica, 

que, apesar de não estar expressa na Constituição Federal, é aceita pela mesma já que o 

divórcio e novas núpcias (via casamento civil ou união estável) são plenamente aceitos. 

Procurando sanar esse absurdo legislativo, o art. 91 do Estatuto das Famílias 

(Projeto de Lei 2285/2007) prevê a situação da família reconstituída e, com isso, a 

necessidade de se atribuir, também, aos novos integrantes a autoridade parental. 

Art. 91 - Constituindo os pais nova entidade familiar, os direitos e deveres 

decorrentes da autoridade parental são exercidos com a colaboração do novo 

cônjuge ou convivente ou parceiro.  

                                                           
46

 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Código Civil das Famílias - Anotado. Curitiba: Juruá, 2012, p. 13. 
47

 MOREIRA ALVES, Leonardo Barreto. Direito de Família Mínimo: A possibilidade de aplicação e o 

campo de incidência da autonomia privada no direito de família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, 

p.135 e seguintes. 
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 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil: famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 47. 
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Parágrafo único. Cada cônjuge, convivente ou parceiro deve colaborar de modo 

apropriado no exercício da autoridade parental, em relação aos filhos do outro, e 

representá-lo quando as circunstâncias o exigirem. 

 

Esse artigo proposto é uma novidade na esfera legislativa, já que perante a 

sociedade brasileira a constituição de nova entidade familiar já não é mais uma 

novidade, e essa nova família precisa se ajustar à essa realidade e assim é bastante 

comum a madrasta/padrasto exercer atividades que antes eram exclusivas aos pais. 

Porém, mesmo antes dessa alteração legislativa, entendemos que o padrasto e a 

madrasta já detêm a autoridade parental, inclusive para que possam se tornar uma 

família na acepção completa - tanto com os bônus quanto com os ônus. 

6. Conclusão 

Se nessa nova configuração familiar - não tão nova assim, ocorrem duas 

possíveis hipóteses, o genitor que não permaneceu com o filho pode ser presente ou 

não. 

Ele não sendo presente, é natural que o vínculo afetivo com o padrasto e a 

madrasta se fortaleça mais rapidamente. E na hipótese do genitor presente, o vínculo 

afetivo também se forma. Apesar de que em ambas as hipóteses podemos nos deparar 

com situações em que esse vínculo não venha a se formar, em decorrência de múltiplos 

problemas.
49

 

No entanto, independentemente do vínculo da afetividade ter se formado ou não, 

é preciso que essa família viva em harmonia, respeitando os direitos e deveres de cada 

um dos membros que a compõe. 

Mesmo porque, no mundo real o/a padrasto/madrasta acaba(m) detendo a guarda 

de fato desse menor e precisa tomar providências no dia a dia dessa família. 

Apesar do Código Civil ser omisso com relação à guarda de fato, ela está 

presente e doutrinariamente podemos conceitua-la como: 

                                                           
49

 Dentre as diversas causas para que o vínculo afetivo não se forme, pode estar a rejeição da criança ao 

padrasto/madrasta, em razão de sentir que está traindo o amor do genitor; ciúmes do genitor com o seu 

novo cônjuge ou companheiro, medo de perder também o padrasto/madrasta e até mesmo questão de 

alienação parental que coloca o novo cônjuge ou companheiro como responsável pelo fim do 

relacionamento dos genitores. Assim, as causas precisam ser analisadas sobre a esfera da psicologia e 

talvez, até da psiquiatria. 
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É aquela que se estabelece por decisão própria de uma pessoa, que toma a 

criança a seu encargo sem qualquer atribuição legal (reconhecida aos pais e aos 

tutores) ou judicial, não tendo sobre ela nenhum direito de autoridade, porém todas as 

obrigações inerentes à guarda desmembrada do poder familiar, como assistência e 

educação, e sobre a qual não existe controle ou avaliação judicial nem sobre o 

guardião nem sobre a criança ou adolescente. 
50

 

Assim, quando nos deparamos com uma situação em que o genitor guardião 

contrai novas núpcias, o novo consorte também será responsável pela/pelo 

criança/adolescente e pela sua criação/educação, já que eles irão conviver sob o mesmo 

teto formando uma família. 

Não podemos mais ouvir de uma criança frase do tipo: você não é minha 

mãe/meu pai por isso não vou lhe obedecer. Isso hoje é inadmissível juridicamente e 

socialmente, já que é dever desse padrasto, dessa madrasta zelar pela 

criança/adolescente que se encontra sob sua guarda, e dentre os deveres dessa/desse 

criança/adolescente está o dever de obediência.  

Não aceitar a autoridade parental que nasce com a família mosaica é instalar a 

desordem e o caos dentro das famílias, já que se faz necessário que cada família se 

estruture, sem a intervenção do Estado, ou com a intervenção mínima do Estado. 
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