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“Família é a consciência do nós”. (San Tiago Dantas)
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preFáCio

Esta publicação tem cores duplamente comemorativas:
Primeiro, pelas comemorações do aniversário de sessenta anos do Curso de 

Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Segundo, porque representa a conquista dos pesquisadores envolvidos no âm-

bito de um projeto de pesquisa que se desenvolve nas dependências da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa e que visa a aprimorar ainda mais o conteúdo exposto 
nas salas de aula, bem como a buscar, nas atividades extracurriculares, um motivo 
a mais para compreender e melhor trilhar o infinito caminho da Ciência Jurídica. 
O grupo de pesquisa é formalizado perante a UEPG desde 2012 e tem a seguinte 
denominação: Questões Controversas no Direito das Famílias na Contemporanei-
dade (PROPESP/UEPG 2012/2013/2014/2015/2016). Ele é coordenado pelas pro-
fessoras Zilda Mara Consalter e Dirce do Nascimento Pereira, ambas lotadas no 
Departamento de Direito das Relações Sociais da UEPG.

Fiel à proposta de tornar públicos apenas resultados fidedignos e confiáveis na 
área do Direito das Famílias, cada capítulo desse livro reflete as constatações a que 
chegaram os pesquisadores nos encontros mensais do grupo envolvido, sempre leal 
à prática de abordar assuntos atuais, relevantes e que suscitem profunda reflexão 
por parte da comunidade acadêmica e jurídica.

O capítulo inaugural discorre sobre questões conflitivas surgidas na relação 
paterno-filial, principalmente em razão dos arranjos familiares existentes atualmen-
te. Nesse sentido, surge a discussão quanto à possibilidade do reconhecimento da 
paternidade simultânea e a inexistência de hierarquia entre a paternidade biológica 
e socioafetiva. No entanto, a partir do momento em que há a aceitação da dupla 
paternidade, emerge também a discussão quanto aos reflexos jurídicos dessa nova 
perspectiva, principalmente no que se refere ao aspecto patrimonial.

No segundo capítulo narra-se quais são as principais consequências jurídicas da 
aplicação da teoria do desamor, ou abandono afetivo, tanto na relação ascendente-
-descendente quanto na relação descendente-ascendente. Também se analisa aspectos 
desse instituto frente à nova concepção do instituto familiar, bem como se apontam 
eventuais opções jurídicas quando da incidência dessa teoria, afora a compensação 
civil pelos danos morais causados em razão do afastamento emocional e psicológico, 
que é tese já esposada por grande parte da doutrina e jurisprudência pátrias.
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O terceiro capítulo contém abordagem sobre a obrigação alimentar frente à 
paternidade socioafetiva, evidenciando, por meio das decisões dos Tribunais, fato 
que vem sendo considerado independentemente da formalização mediante a respec-
tiva certidão de nascimento.

A guarda compartilhada é objeto do quarto capítulo, eis que garante a igual-
dade entre os pais na efetivação da educação, convívio e participação ativa na vida 
de seus filhos. Nele, avalia-se a importância da guarda compartilhada para o ideal 
desenvolvimento do menor, analisando o tratamento doutrinário e legislativo no 
tocante ao instituto, apresentando, também, o instituto do poder familiar, a guarda 
dos filhos e as vantagens e desvantagens da aplicação da guarda compartilhada. É 
um tema recente e de grande relevância social, pois os demais modelos de guarda 
existentes no ordenamento jurídico brasileiro apenas privilegiam um dos genitores 
em detrimento do outro. Assim, o instituto da guarda compartilhada surgiu para 
suprir as carências que outros modelos de guarda possuem.

A obrigação alimentar continua a ser tratada no quinto capítulo, mas desta 
feita quanto aos afins, tomando-se como base os princípios da solidariedade fami-
liar e o da afetividade, ambos fundamentadores da busca comum pela completa 
realização no âmbito familiar.

No sexto capítulo é tratada a responsabilidade civil por abandono afetivo, eis 
que com a entrada em vigência da Constituição Federal de 1988 e com as mudanças 
ocorridas no Direito das Famílias e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
afeto passou a ser considerado o elemento essencial para a caracterização do vínculo 
familiar, bem como foram ampliados os deveres dos pais para seus filhos.

As uniões simultâneas são tratadas no sétimo capítulo. A abordagem foi feita 
considerando-se que a família é um instituto em constante transformação que, no 
decorrer da evolução do tempo histórico, transformou-se para se adaptar a ser um 
espaço de realização de seus integrantes. Considerando o novo conceito repersona-
lizado de família, o texto analisa a possibilidade de erigir uma união simultânea 
ao status constitucional de entidade familiar englobado pelo conceito trazido pelo 
artigo 226 da Constituição de 1988.

Os traumas ocasionados pelo rompimento afetivo na relação paterno-filial, 
em especial quando instaurada a Síndrome da Alienação Parental (SAP) é tema do 
oitavo capítulo, sendo que tal fenômeno é capaz de destruir o vínculo afetivo que 
une pais e filhos, causando danos emocionais e psicológicos. Tanto isso é fato que a 
Lei n. 12.318/10 é específica sobre o assunto, uma vez que se refere a um problema 
social em que a criança é a maior vítima, sendo o principal objetivo da análise a 
contribuição para a defesa dos direitos fundamentais da criança e adolescente.

No nono capítulo há um estudo interdisciplinar, com conexão entre o direito 
previdenciário e processual penal, eis que se avalia o auxílio reclusão como instru-
mento de proteção dos arranjos familiares. Coube, então, discorrer a respeito de 
algumas questões essenciais para a desmistificação do benefício, por vezes alvo de 
inúmeras críticas. Nele, é possível perceber que a concessão do benefício não deve 
ser discriminada, vez que seu intuito maior é servir de amparo à família do detento, 
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por vezes amenizando o quadro das mazelas sociais existentes e ao mesmo tempo, 
em sintonia com princípios constitucionais, como o da responsabilidade pessoal e 
da humanidade.

No penúltimo capítulo aborda-se a adoção de crianças por casais homoafeti-
vos, especialmente a necessidade de tratamento igualitário desse novo arranjo fami-
liar como forma de garantir o constitucional melhor interesse da criança.

Por derradeiro encontra-se outro tema interdisciplinar entre o direito de família 
e o processual civil: ação declaratória negativa de paternidade, que é cenário de um 
conflito entre diferentes direitos, pois de um lado há o direito do pai de contestar a 
paternidade e, do outro, o direito do filho de manter seu estado de filiação. No seu 
desenvolvimento levanta-se uma reflexão acerca dos efeitos que esta ação pode gerar 
para as partes, principalmente para a criança, e ainda como esses efeitos refletem 
na estrutura da família, e, por conseguinte, na sociedade. Para tanto, a paternidade 
socioafetiva deve ser juridicamente equiparável à paternidade genética, sempre com 
intuito de zelar pela segurança das relações familiares, enquanto base da sociedade.

Penso que sejam essas as principais informações sobre o livro que está agora 
a ser editado pela Editora Arraes e que vai certamente enriquecer a Biblioteca 
jurídica brasileira.

Recomendo a leitura dessa obra, que, abordando assuntos jurídicos importan-
tes na área do Direito de Família brasileiro, vem preencher espaço no tratamento 
dos temas enfocados e merecem ser estudados nas contingências atuais.

ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO
Professor Titular em Direito Civil

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco
Universidade de São Paulo


