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RESUMO 

 

O conceito de família foi e vem sendo constantemente alterado com o passar dos anos e 

evolução da sociedade. Se antes se pensava em família principalmente considerando a 

perspectiva patriarcal e patrimonialista, hoje pensa-se muito mais em família considerando-se 

as perspectivas da afetividade, igualdade e solidariedade entre os familiares.  

As novas perspectivas anteriormente destacadas fizeram surgir novos arranjos 

familiares para além da considerada família tradicional, constituída pelo casamento e, 

posteriormente, pelo nascimento dos filhos havidos pelo matrimônio contraído entre homem e 

mulher. De acordo com o Artigo 236 da Constituição Federal de 1988, a família pode decorrer 

do casamento civil, da união estável e até mesmo da monoparentalidade. Além disso, o 

Supremo Tribunal Federal, ao decidir a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) de n.º 4277, 

decidiu que se estendem às famílias decorrentes de uniões entre duas pessoas do mesmo sexo 

os mesmos direitos previstos para as famílias decorrentes de uniões entre duas pessoas de sexo 

oposto.   

Os novos arranjos familiares brevemente abordados demandam, certamente, novos 

ajustes para garantir que haja harmonia no âmbito familiar. Dessa forma, deve existir liberdade 

de atuação entre as partes que compõem uma entidade familiar para garantir, assim, o exercício 

da autonomia privada.  

Responsáveis pela formalização das diversas formas de entidade familiares previstas no 

ordenamento jurídico pátrio, as serventias extrajudiciais (popularmente conhecidas como 

“Cartórios”) podem, em muito, auxiliar no exercício da autonomia privada no âmbito familiar, 

tudo para auxiliar e orientar as partes quanto ao que pode ser objeto de deliberação, tanto em 

relação às questões patrimoniais quanto em relação às questões existenciais.  

Assim sendo, serão abordadas as questões relativas ao limite de atuação das serventias 

extrajudiciais para lavratura de atos notariais e registrais relacionados aos novos arranjos 

familiares e como as serventias extrajudiciais poderia atender às demandas relativas aos pactos 

familiares diante de eventual ausência de regulamentação específica sobre o tema. 
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ABSTRACT 

 

The concept of family in society has been constantly changing over the years and 

society's evolution. If before, the family was mainly considered in the patriarchal and 

patrimonial perspective, today the family is considered in the perspectives of affectivity, 

equality and solidarity among family members. The new perspectives previously highlighted 

gave rise to new family arrangements beyond the considered “traditional family”, constituted 

by marriage and, later, by the birth of children of a man and a woman. According to Article 236 

of the Federal Constitution of 1988, the family can result from civil marriage, stable union and 

even single parenthood. In addition, the Brazilian Supreme Court (Supremo Tribunal Federal), 

when deciding Direct Action of Unconstitutionality (ADI) n.º 4277, decided that the same rights 

provided for families resulting from unions between two people of the opposite sex are extended 

to families resulting from unions between two people of the same sex.  

The new family arrangements briefly discussed certainly require new adjustments to 

ensure that there is harmony within the family. In this way, there must be acting freedom 

between the parties that make up a family entity to guarantee, thus, the exercise of private 

autonomy. 

Responsible for the formalization of the various forms of family entities provided for 

the national legal system, the notary and registry services (popularly known as "Cartórios") can 

greatly assist the exercise of private autonomy within the family, in order to assist and guide 

the parties regarding of the deliberation object, both in relation to heritage issues and in relation 

to existential issues. 

Therefore, issues related to the acting limits of “Cartórios” for notarial and registry acts 

practices related to new family arrangements will be addressed and how notary and registry 

services could meet the demands related to family pacts in the absence of specific regulation 

on the subject. 
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