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“Família! Família! 
Almoça junto todo dia. 

Nunca perde essa mania [...]”.
(Nando Reis)
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IX

ApresenTAção e AgrAdeCimenTos

A publicação de mais esta obra reveste-se do necessário caráter científico, 
mas também tem jaez comemorativo: ela é resultante do esforço contínuo dos 
envolvidos no Projeto de Pesquisa voltado ao Direito das Famílias (que é de-
senvolvido há aproximadamente cinco anos no seio do Curso de Bacharelado 
em Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que teve seu gérmen 
na iniciativa dos pesquisadores visando aprimorar ainda mais o conteúdo 
exposto nas salas de aula, busca nas atividades extracurriculares um motivo 
a mais para enveredar no infinito caminho da ciência jurídica) e do qual já 
frutificou outro livro veiculado por esta mesma casa publicadora além de 
inúmeros artigos e comunicações orais socializados em periódicos e eventos 
de natureza acadêmica pelo país.

Também é imperioso ressaltar que esse livro materializa a vontade de 
todos os autores em oferecer à comunidade jurídica uma obra de qualidade 
e, acima de tudo, com lisura, respeito à ética e com compromisso de trazer 
ao conhecimento e à discussão da comunidade jurídico-científica, conteúdos 
atuais e controversos, sempre leal à finalidade de publicar apenas resultados 
fidedignos e confiáveis na área do Direito das Famílias, sendo que cada capí-
tulo deste livro reflete as constatações a que chegaram os autores, sempre fiéis 
à política de abordar assuntos atuais e que (ainda) suscitem profunda reflexão 
por parte da comunidade a quem é direcionada.

Assim, é com grande satisfação que se socializa o resultado dos estudos 
que vêm sendo debatidos e pesquisados e foram organizados nesta obra da 
seguinte maneira: as relações familiares horizontais são objeto da primeira 
parte da obra, a que se destinou seis capítulos. Na sequência, mais seis capí-
tulos abordam temas voltados às relações familiares verticais descendentes e o 
capítulo de encerramento trata das relações verticais ascendentes.
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No primeiro capitulo realiza-se uma abordagem sobre o sujeito pós-
-moderno nos novos conceitos do Direito das Famílias que, por sua vez, 
encontram íntima ligação com o eudemonismo e as teorias filosóficas pau-
tadas na ética eudemonista.

A análise do perfil da família brasileira na atualidade e a questão das 
políticas públicas como instrumento capaz de garantir-lhes a efetividade 
de direitos fundamentais é tema do segundo capítulo. Isso porque, nos 
últimos anos, diversas mudanças vêm ocorrendo na estrutura dos arranjos 
familiares brasileiros, impulsionando o surgimento de outros arranjos e 
relações jurídicas dotados de diversidade e características que muito se di-
ferem das ditas “famílias tradicionais”. Porém... embora diferentes, todos 
esses arranjos devem ser entendidos como famílias e desfrutar da especial 
proteção do Estado, sendo-lhes garantidos uma série de direitos entendidos 
como fundamentais.

Embora o viés do livro seja os arranjos familiares na pós-modernidade, 
não se pode deixar a margem da pesquisa os seus aspectos mais tradicionais. 
Assim, no capítulo sequencial, analisa-se criticamente a celebração do ca-
samento civil e realiza-se um estudo acerca das atribuições do Juiz de Paz, 
autoridade competente para o ato, bem como a possibilidade de ampliação 
dessas funções.

Além desse tema, a ótica do catolicismo também não foi esquecida, 
tendo sido reservada para o quarto capítulo, no qual se avalia os efeitos 
do Código de Direito Canônico nas uniões matrimoniais cíveis ainda nos 
tempos atuais.

Em viés diametralmente oposto ao do capítulo que o antecede, no quin-
to capítulo traz-se à baila a discussão dos principais aspectos jurídicos relacio-
nados ao reconhecimento das uniões poliafetivas, numa perspectiva de que 
no Direito das Famílias, nenhuma forma de arranjo familiar está afastada da 
tutela constitucional.

Passando para a seara da dissolução das uniões familiares, o sexto capítu-
lo aborda o instituto do divórcio com ênfase para a mediação familiar como 
alternativa a contribuir para minimizar o sofrimento das pessoas envolvidas 
no rompimento, principalmente no que tange aos filhos.

Quanto ao prisma da filiação, o sétimo capítulo trata do declínio da pre-
sunção mater semper certa est diante das novas situações oriundas do emprego 
de reprodução medicamente assistida e seus efeitos na seara jurídico-familiar.

Ainda na mesma senda, no oitavo capítulo é tratado o poder fami-
liar frente ao trabalho infantil artístico e a sua possível responsabilização 
quando ocorre alguma violação aos direitos fundamentais da criança e do 
adolescente. 
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Também na esfera da filiação, no capítulo nono aborda-se a Lei nº 
13.058/2014, que tem por objeto distribuir de forma equitativa as responsabi-
lidades pelos filhos, além de privilegiar a ambos os pais o convívio com seus 
rebentos, buscando apresentar e caracterizar o instituto da Guarda Compar-
tilhada, apresentando-se bem mais que uma mera divisão de despesas entre 
os genitores.

O décimo e décimo-primeiro capítulos restringem-se à Síndrome da 
Alienação Parental, sendo o primeiro voltado à reparação; e o segundo, aos 
mecanismos de prevenção e enfrentamento da referida síndrome, visando a 
contribuir para proteção dos direitos da criança e do adolescente.

A função social da família e o papel do Estado na concretização desta é 
o objeto do capítulo décimo segundo, sendo que o pano de fundo para essa 
reflexão é a Lei nº. 13.010/2014, conhecida como Lei “Menino Bernardo”.

Para encerrar, uma temática voltada aos idosos – componentes tão 
importantes dos arranjos familiares – que, por vezes, são esquecidos. Desse 
modo, o derradeiro capítulo aborda o abandono afetivo inverso, com pesqui-
sa legislativa, doutrinária e de campo.

Além da apresentação dos conteúdos trazidos neste livro importa, ainda, 
agradecer, especialmente, às professoras Adriana Sant’Anna, Fabiana Patrícia 
Borgonhone, Vitor Hugo Bueno Fogaça e Graciela Cristina Freitas Simon 
Sola pelo companheirismo, pela participação nos encontros mensais do pro-
jeto, pela animação com que dispõem do seu precioso tempo para dividir 
com todos o muito que sabem.

Além disso, gostaríamos de, especialmente, agradecer a todos os membros 
do Centro Acadêmico Carvalho Santos, valorosos jovens que não medem esfor-
ços e nem energias para colaborar com as atividades do Projeto e, literalmente 
“compram” as nossas ideias com alegria e disposição.

Também é importante destacar que esse livro não teria sido concluído sem 
a imprescindível colaboração de algumas pessoas especiais como as Professoras 
Ana Paula Parra Leite, Jeaneth Nunes Stefaniak, Maria Cristina Baluta e Maria 
Cristina Rauch Baranoski, que contribuíram valiosamente com orientações e 
correções efetuadas em alguns capítulos deste, bem como aos Professores Gui-
lherme Amaral Alves e Vicente Paulo Hajaki Ribas que, no exercício de seus 
cargos de Coordenador de Curso e Chefia do Setor de Ciências Jurídicas da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, respectivamente, jamais deixaram de 
incentivar e dar suporte ao desenvolvimento do Projeto quando muitos sequer 
acreditavam na sua criação e sequência. A todos esses, como organizadoras desta 
obra, e em nome de todos os coautores, manifestamos nossa profunda gratidão.

De modo particular, agradecemos às nossas próprias famílias, pois são 
aqueles que amamos e que mais sentem a nossa ausência, mas que sabem 
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compreendê-la e entendem que nossa falta se dá em prol da dedicação aos 
estudos, ao amor à pesquisa e a um objetivo voltado à formação mais com-
pleta dos nossos alunos.

Finalmente, destacamos que críticas aos textos que compõem essa obra 
coletiva serão sempre bem-vindas e, se vierem de bom coração, antecipada-
mente as agradecemos.

Ponta Grossa, outono de 2017.

DIRCE DO NASCIMENTO PEREIRA 
ZILDA MARA CONSALTER 

Organizadoras


