
Solidariedade Familiar 

 

Os Princípios se relacionam com os fundamentos da comunidade política. Dizem 

respeito aos aspectos centrais daquilo que, como comunidade, somos e aspiramos ser. 

A liberdade da pessoa será sopesado o dever de solidariedade, não mais reputado 

como um sentimento genérico de fraternidade que o indivíduo praticará na sua 

autonomia, mas como um verdadeiro princípio, que se torna passível de exigibilidade. 

Destarte, a solidariedade é a expressão mais profunda da sociabilidade que caracteriza 

a pessoa humana. No contexto atual, a lei maior determina – ou melhor, exige – que 

nos ajudemos mutuamente, a conservar nossa humanidade, porque a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária cabe a todos e a cada um de nós (Moraes, 1998, 

p. 178).  

A Constituição Federal de 1988 consagrou um Estado Democrático de Direito 

funcionalizado à efetivação de direitos fundamentais e, dentre os objetivos 

fundamentais da República, priorizou a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária (art. 3º, I). O direito de solidariedade se desvincula, então, de uma mera 

referência a valores éticos transcendentes, adquirindo a fundamentação e a 

legitimidade política nas relações sociais concretas, nas quais se articula uma 

convivência entre o individual e o coletivo, à procura do bem comum.  

Quando o preâmbulo da Constituição Federal ostenta a efetivação de valores de 

uma “sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos”, não dirige a sua 

supremacia apenas aos obstáculos criados pelo Estado a uma vida solidária mas 

também à sociedade, que, não raramente, atua de forma opressiva, aniquilando o 

direito de pessoas a uma existência digna. Portanto, nas relações privadas, o 

princípio da solidariedade atuará em diversos setores, exemplificativamente, na 

função social da propriedade (art. 1.228, CC); na imposição da obrigação de 

indenizar pela teoria do risco (art. 927, CC); nas relações obrigacionais o 

ordenamento apenas reconhecerá a titularidade de um crédito enquanto este interesse 

atender às razões de natureza coletiva, garantidas mediante os limites internos das 

cláusulas gerais, sobremaneira às da função social do contrato (art. 421, CC) e boa-fé 

objetiva (art. 422, CC), que se tornaram expressões gerais do princípio da 

solidariedade. 

Na alusão à cláusula geral da “comunhão plena de vida” (art. 1511, CC), a 

solidariedade social penetra nos domínios da família, convertendo-a de instituição em 

instrumento. De uma família sacralizada por um monolítico perfil casamentário, 

patrimonializado, hierarquizado e indissolúvel – basicamente um modelo (re)produtor 

de segurança jurídica -, paulatinamente se descortina um caráter plural das famílias, 

como comunidades intermediárias que instrumentalizam relações humanas pautadas 

pela solidariedade. Em uma concepção eudemonista, as famílias se funcionalizam ao 



desenvolvimento de relações afetivas e a construção das situações existenciais de cada 

qual de seus componentes.  

Em suma, a tutela constitucional das famílias é bifronte: são deveres comuns ao 

Estado e a sociedade zelar pela necessária proteção à privacidade de cada núcleo 

convivencial, a intimidade e integridade psicofísica de seus membros, conjugada à 

indispensável promoção da autonomia e das múltiplas potencialidades dos seres 

humanos que subjazem esse locus privilegiado de materialização do princípio da 

dignidade da pessoa humana. Na família solidarista os membros se 

corresponsabilizam uns pelos outros quando existe algum tipo de vulnerabilidade, 

para que a felicidade seja uma via possível, através da formação da personalidade de 

cada um, que tem ampla liberdade para construir-se segundo as próprias concepções 

individuais (Lima Rodrigues e Teixeira, 2010, p. 95). 

Essa renovada ambiência solidarista é materializada em todos os quadrantes da 

família, afinal, ela é o espaço primário da formação da subjetividade e da 

intersubjetividade. 

Na parentalidade, o vetusto pátrio poder – verdadeira potestade sobre incapazes 

assujeitados pelo direito -, converte-se em revigorada autoridade parental, 

funcionalizada a uma ordem de cooperação entre pais e filhos, direcionada à 

concretização da proteção integral de seres humanos em desenvolvimento e a 

progressiva abertura para a interlocução, na medida em que o consentimento de 

adolescentes será adequadamente valorado para a tomada de decisões não apenas 

quanto à guarda e visitação, mas também no que concerne aos cuidados quanto à sua 

educação e saúde. 

No rol de direitos fundamentais especialmente consagrados à tutela 

qualitativamente diversa dessas pessoas presumidamente vulneráveis, especial 

destaque há de se deferir ao direito à convivência familiar (art. 227, CF), como forma 

de adequação entre a liberdade dos pais e a solidariedade aos filhos. Essa é a chave 

para compreender os dois marcos de irrupção de responsabilidade civil da 

parentalidade, seja ela biológica ou sociológica: a omissão de cuidado e a alienação 

parental. 

O princípio da solidariedade não responsabiliza os pais por um pretenso 

“abandono afetivo” em detrimento de filhos menores. Porém, fundamenta o dever de 

cuidado, não apenas como obrigação patrimonial (alimentos), mas como valor 

jurídico objetivo, cuja omissão será considerada um fato ilícito, passível de sanção 

pela via da responsabilidade civil (REsp 1159242/SP Rel. Min. Nancy Andrighi . 3 T, 

24/04/2012). Lado outro, a interferência na formação psicológica da criança ou do 

adolescente para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 

manutenção de vínculos com este (art. 2., Lei n. 12.318/10), qualifica a alienação 

parental como ilícito civil pelo abuso do direito do poder parental (art. 187, Código 

Civil).  Com efeito, ao invés de priorizar a solidariedade familiar, concedendo 



estruturação psíquica e autonomia ao filho, culmina o genitor por invadir espaço de 

liberdade que não lhe era deferido a ponto de promover verdadeira campanha de 

desmoralização contra o outro genitor.  

É o referido direito fundamental à convivência que conforma a liberdade do casal 

de decidir com qual dos genitores ficará a guarda do filho após a ruptura, com o 

direito do filho de ser também assistido, criado e educado pelo genitor não guardião 

(art. 229, CF), evidente manifestação de solidariedade familiar. O ocaso do par 

conjugal não dissolve a dupla parental (Art. 1632, CC). A guarda compartilhada não 

pode ser considerada como uma faculdade dos pais e submetida a discricionariedade 

do ex-casal, porém a própria ratio da autoridade parental após a dissolução da união 

formal ou informal. 

Na lógica da corresponsabilidade pelos vulneráveis, a solidariedade reavalia o 

regime das incapacidades, descolando o processo de interdição dos “loucos de todo o 

gênero” (Art. 5., II, CC/1916) do imperativo de supressão da autonomia de abstratos 

indivíduos disfuncionais à ordem econômica. Em sentido contrário, redimensiona-se 

os limites da curatela, de modo a flexibilizar a interdição, pois a par da necessidade de 

se conferir uma tutela patrimonial em prol da pessoa portadora de transtorno mental 

em caráter permanente, deve-se, na medida do possível, preservar a autodeterminação 

do ser humano no exercício das situações jurídicas existenciais e em seu livre trânsito 

na vida familiar e social (Enunciado 574 do Conselho de Justiça Federal: “A decisão 

judicial de interdição deverá fixar os limites da curatela para todas as pessoas a ela 

sujeitas, sem distinção, a fim de resguardar os direitos fundamentais e a dignidade do 

interdito”).  

A solidariedade familiar se estende aos idosos. Antes desprezados pelo 

ordenamento - pelo progressivo alheamento das engrenagens de mercado -, tornando-

se mesmo um fardo para os seus descendentes, atualmente as pessoas mais velhas são 

empoderadas, passando a dispor de uma série de mecanismos jurídicos de proteção e 

promoção de direitos fundamentais. Destaca-se, com arrimo no art. 230 da CF, o 

Estatuto do idoso (Lei n. 10.741/03), não apenas por corroborar a condição do idoso 

como sujeito de direito (art. 10), como por lhe assegurar diferenciado acesso à 

pretensão alimentar, pela via da solidariedade passiva, podendo optar entre os 

prestadores (art. 12). Nessa nova lógica não se compreende a manutenção do regime 

de separação obrigatória de bens (art. 1641, CC) aos que casam com mais de 70 anos 

de idade. Não apenas por ilegitimamente presumir a incapacidade do ser humano 

septuagenário com relação à autonomia patrimonial, como por direta vulneração ao 

princípio da solidariedade, suprimindo de uma relação afetiva uma de suas naturais 

eficácias: a de cada membro do casal se responsabilizar patrimonialmente pelo outro. 

No ambiente da conjugalidade em sentido amplo, o afeto densifica a 

solidariedade, sendo decisivo para a compreensão do fenômeno da privatização 

familiar, consistente na paulatina conduta abstencionista estatal de controlar o fato 



sociocultural da constituição das famílias. Em uma sociedade dessacralizada e 

comprometida com o direito à diferença, haverá família tanto na formalidade do 

casamento, como na informalidade da união estável, sendo certo que a opção sexual 

pela homoafetividade jamais sacrificará o direito fundamental a ter e pertencer a uma 

família, pois em uma sociedade plural cabe ao ordenamento respeitar a diversidade de 

ideais de vida boa, sem que escolhas tidas como minoritárias possam validar a 

supressão de direitos por normas infraconstitucionais (Supremo Tribunal Federal, 

ADI 4277 e a ADP 132 – 5.5.2011, reconheceram a união estável para casais do 

mesmo sexo. No Superior Tribunal de Justiça, o REsp 1183378/RS -Rel.Min. Luis 

Felipe Salomão, 1/2/2012- viabilizou o casamento homoafetivo). 

Nessa linha de poliformismo familiar em que arranjos multifacetados são 

albergados pela ordem democrática, aprofunda-se a discussão doutrinária e 

jurisprudencial sobre a admissão do paralelismo afetivo como via constitutiva de um 

núcleo doméstico, pela qual haverá a simultaneidade entre um matrimônio e uma 

união estável – ou entre duas uniões estáveis -, sem que uma delas (no 1. caso), ou 

ambas (no 2. caso) sejam taxadas como relações concubinárias (Art. 1.727, CC). Em 

uma adequação entre o princípio da monogamia e a admissão de famílias 

concomitantes, serão visualizados interesses dignos de proteção não apenas nas 

hipóteses de putatividade (boa-fé subjetiva), como em prol de seres humanos que 

solidariamente, como qualquer outra forma de família, compartilham as suas vidas, 

com afetividade, estabilidade e ostensibilidade, não se encontrando a exclusividade 

entre tais requisitos (No Supremo Tribunal Federal existem atualmente dois processos 

submetidos à repercussão geral ferindo o tema da simultaneidade familiar. RExt. 

669.465/ES, Rel. Min. Luis Fux e ARE 656298 RG/SE, Rel. Min. Ayres Britto). 

O reverso da solidariedade familiar é o decesso da comunhão da vida. O 

crepúsculo afetivo de uma união incapaz de vincular projetos de vida não apenas 

determina a desconstituição da conjugalidade e de outros arranjos, como justifica uma 

mínima intervenção estatal na privacidade do casal. Daí a viabilidade da realização da 

separação e do divórcio consensuais pela via extrajudicial (Lei 11.441/07), ou mesmo, 

em juízo, da abolição da perquirição de prazo ou das causas que embasam o corte 

familiar (EC n. 66/10). Excepciona-se a ingerência estatal para a tutela de pessoas 

vulneráveis, pois onde falta liberdade e igualdade há de se viabilizar a solidariedade. 

 

Remissões: direitos fundamentais, convivência, guarda compartilhada, interdição, 

idoso, cuidado, conjugalidade, parentalidade, paralelismo afetivo, comunhão de vida. 
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