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RESUMO: O art. XVI da Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece 
como direito fundamental a constituição de matrimônio e a fundação de uma 
família. Igualmente, o art. 226 da Constituição Federal de 1988 reconhece a 
família como base da sociedade. Dessa forma, tem-se que a família é uma 
instituição social indispensável ao livre desenvolvimento da personalidade, razão 
pela qual se justifica como relevante a judicialização de questões relativas ao 
direito de família, quando a legislação brasileira não assegura a efetivação 
desses direitos, tampouco promove a valorização da dignidade da pessoa 
humana, ao deixar de promover o bem de todos por discriminações de crença e 
gênero. A hipótese de trabalho é que, devido à velocidade das transformações 
no âmbito familiar, a judicialização de questões de direito de família para a 
garantia dos direitos fundamentais foi e continuará sendo inevitável. Porque, do 
ponto de vista histórico, a família patriarcal, prevista em lei em boa parte do 
século XX, colocava o homem em condição superior em relação à mulher. Ele 
era o detentor do pátrio poder. A mulher, nesse aspecto, era mera coadjuvante, 
encarregada dos afazeres domésticos e cuidados da prole. Porém, ela 
conquistou novos espaços na sociedade, especialmente em âmbito profissional, 
quando ingressou no mercado de trabalho para ajudar no sustento da casa ou, 
em muitos casos, sendo a mantenedora da família inteira, desde seus filhos até 
seu esposo. Nos últimos tempos, a luta pelo fim do preconceito contra pessoas 
por causa de opção sexual também repercutiu nas relações familiares. Partindo-
se do uso da metodologia consistente na análise de acórdãos, objetivou-se a 
identificação de exemplos de judicialização de questões de direito de família. 
Como resultados, encontrou-se já na década de 1960 o primeiro exemplo, com 
as súmulas 380 e 382 do STF, que protegiam a concubina, já que, naquela 
época, não havia divórcio e esta ficava desamparada no fim do relacionamento 
com o concubino. A Constituição Federal de 1988 reconheceu a união estável 
como entidade familiar. Nesse sentido, encontrou-se segundo caso de 
judicialização no direito de família em 2011, pelo julgamento conjunto da ADI nº 
4277 e da ADPF nº 132. No julgamento, reconheceu-se a união estável entre 
casais do mesmo sexo como entidade familiar. Como desdobramento dessa 
decisão, o CNJ editou a Resolução nº 175, de 2013, a qual autoriza o casamento 
de pessoas do mesmo sexo. O terceiro exemplo foi o reconhecimento da 
inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil que equiparou a esposa e a 
companheira em termos sucessórios, conforme julgamento dos Recursos 
Extraordinários nº 646.721 e nº 878.694. 
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