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1. RESUMO 
A presente pesquisa tem como objeto a análise das repercussões práticas dos 

novos arranjos familiares na pós-modernidade. Após o advento da Constituição 

Federal de 1988, o ordenamento jurídico experimentou uma nova roupagem no que 

tange ao direito de família, extirpando-se a obrigatoriedade de formação de núcleo 

familiar tão somente pelo casamento, possibilitando o surgimento de novos modelos 

de famílias. Com essa nova sistemática, diversos foram os impactos concernentes 

aos efeitos jurídicos incidentes em cada modalidade nova.  

Para tanto, a pesquisa abordará as novas modalidades de famílias na pós-

modernidade, bem como os efeitos jurídicos decorrentes. 

2. INTRODUÇÃO 
A legislação privada anterior que moldava o direito de família pautava-se pela 

segurança patrimonial, hierarquização dos membros e obrigatoriedade de formação 

de família através do casamento. Preservavam-se os institutos jurídicos que regiam 

o direito de família, em detrimento dos anseios seus membros. A formação da 

família tendia a perpetuidade, impedindo que fatores externos à relação familiar 

pudessem interferir, como, por exemplo, o reconhecimento de filhos havidos fora do 

casamento.  

Neste ponto, os efeitos jurídicos decorrentes dessa sistemática fechada, inflexível, 

eram, da mesma forma, fixos, previsíveis, independentemente da situação das 

pessoas. O sistema regia-se, portanto, de normas cogentes que as pessoas não 

poderiam dispor em contrário, submetendo-se a um arcabouço normativo restrito e 

rígido, cujos efeitos jurídicos estavam pré-fixados. As pessoas, nesse cenário, eram 

deixadas a segundo plano, em prol da segurança jurídica patrimonial decorrente 

daquele sistema. 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o direito de família sofreu 

diversas transformações, deixando o caráter patrimonial e sacramental, assumindo 

caráter existencial e instrumental, para promoção dos direitos da personalidade e, 

em última análise, da dignidade da pessoa humana, dando vida à doutrina 

eudemonista, com fulcro na busca da felicidade dos membros. Esse efeito ficou 

conhecido como a “constitucionalização do direito civil”, uma vez que a legislação 

privada deve adequar-se aos ditames constitucionais. 

O primeiro grande marco expressamente fixado pela Constituição Federal de 1988 

que revolucionou o direito de família fora a abertura dos arranjos familiares, 



estabelecidos no rol do artigo 226, como a família monoparental e a união estável, 

retirando-se a obrigatoriedade do casamento. Neste ponto, ao se pronunciar acerca 

do comando constitucional em comento, o Poder Judiciário tratou-o como 

exemplificativo, de modo que os demais modelos de famílias também merecem a 

mesma proteção estatal.  

A evolução desse novo paradigma, com escopo na doutrina e jurisprudência, 

construiu um dos princípios norteadores do direito de família, qual seja a pluralidade 

das entidades familiares. Essa abertura resultou em diversos outros modelos tais 

como a união estável e casamento homoafetivos, família anaparental, família 

socioafetiva e, mais recentemente, a família multiparental. 

Este novo cenário jurídico, diferentemente da sistemática anterior, gera diversos 

efeitos diferentes de acordo com o modelo familiar em questão. A legislação não é 

apta, sozinha, em resolver todas as questões decorrentes de cada arranjo, 

necessitando, muitas vezes, da análise casuística, através do Poder Judiciário.  

A problemática reside, portanto, na análise dos novos modelos de famílias e das 

repercussões práticas decorrentes dos efeitos jurídicos nelas existentes.  

3. OBJETIVOS 
a) analisar a construção do novo paradigma plural do direito de família na pós-

modernidade e o princípio da pluralidade das entidades familiares. 

b) analisar os novos modelos de famílias na pós-modernidade. 

c) analisar os diversos efeitos jurídicos decorrentes das novas configurações de 

famílias. 

4. METODOLOGIA 
A investigação do tema se perfaz pelo método dedutivo, em observância às 

inovações legislativas e jurisprudenciais, através dos princípios constitucionais 

processuais, e, posteriormente, com o amparo da doutrina, o estudo das novas 

entidades familiares e seus efeitos jurídicos. 

5. DESENVOLVIMENTO 
O direito de família a cada ano, após o advento da Constituição Federal de 1988, 

tem sofrido diversas alterações, adotando, cada vez mais, características mais 

inclusivas, de modo a tutelar todo e qualquer arranjo familiar. A família é a base da 

sociedade e ela o Estado deve garantir total proteção. Ao adotar pluralidade familiar 

como novo paradigma, o ordenamento jurídico deve, também, preparar-se para 

irradiar os efeitos jurídicos nessas novas configurações familiares. E aqui, 



ordenamento abrangendo-se não só as legislações, mas, também, a atuação 

jurisdicional. Isso porque, em muitas vezes, uma norma geral não será capaz de 

resolver todas as situações, cabendo, portanto, ao julgador o exercício da 

ponderação e mitigação da regra em casos, que, evidentemente, permitem a 

utilização de tal técnica.  

Pelo trabalho estar em desenvolvimento, foram selecionados diversos materiais, 

dentre eles, legislações, jurisprudência, doutrina e artigos científicos cuja perspectiva 

gira em torno da análise dos novos modelos de famílias e dos diversos efeitos 

jurídicos decorrentes. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Pode-se chegar, preliminarmente, a três conclusões: a) o ordenamento jurídico, 

após o advento da Constituição Federal de 1988, sofreu diversas transformações no 

que tange ao direito de família; b) diversos foram os modelos de famílias que foram 

reconhecidos na pós-modernidade; c) a jurisprudência e a doutrina consolidou o 

princípio da pluralidade das entidades familiares; d) os efeitos jurídicos decorrentes 

das novas entidades familiares são diversos e, muitas vezes, necessitam de análise 

casuística. 

7. FONTES CONSULTADAS 
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 12. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2017. 

FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Famílias. 

8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2016. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curto de Direito Civil: 

Direito de Família. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito de Família. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2017. 

 


