
Resumo: O SAJU ( Serviço de Assistência Judiciária Gratuita) da Universidade de Caxias 

do Sul, Núcleo Universitário de Guaporé-RS, Brasil, presta  Serviço para a população de 

baixa renda, assim considerada a que comprove rendimento familiar de até 3 salários 

mínimos nacional ao mês. No SAJU, que faz parte da grade curricular do curso de direito, 

estágio de prática Jurídica V, os alunos tem a oportunidade de aplicar em casos concretos 

os conhecimentos adquiridos em aula, contando com a supervisão dos professores. Para a 

população, significa atendimento gratuito em questões jurídicas cíveis, em especial na área 

de família, incluindo orientação jurídica, ajuizamento de processos e acompanhamento em 

audiências. Neste artigo explicitaremos, a partir dos atendimentos efetuados no Estágio de 

Prática, em destaque os de direito de família, os tipos de ações promovidas, e o que motiva 

o ingresso das mesmas, tendo como substrato teórico os conceitos de relação sócio-afetiva, 

relação genética e ainda, a hipótese de que o afeto e amor, em especial entre pais e filhos, 

sofreram  transformação no decorrer da história, e que não podem ser considerados como 

alicerce absoluto para justificar o ingresso de ações, na verdade, percebe-se a sistemática 

judicialização dos mesmos. 
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população carente. Direito de Família.  Amor e Afeto Judicilizado. 
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1-Introdução : 

O SAJU ( Serviço de Assistência Judiciária Gratuita) da Universidade de Caxias do 

Sul, Núcleo Universitário de Guaporé-RS, Brasil, presta Serviço de Assistência Judiciária 

Gratuita (SAJU), para a população de baixa renda, assim considerada aquela que possui 

rendimento familiar de até 3 salários mínimos nacionais mensais. No SAJU, que faz parte do 

currículo do curso de direito, estágio de prática Jurídica V, os alunos têm a oportunidade de 

aplicar em casos concretos os conhecimentos adquiridos em aula, contando com a 

supervisão dos professores. Para a população, significa atendimento gratuito em questões 

jurídicas cíveis, em especial na área de família, incluindo orientação jurídica, ajuizamento de 

processos e acompanhamento em audiências  

Constata-se que na prática do estágio, grande parte dos atendimentos, ajuizamento 

de ações e acompanhamento em audiência se dá na área do direito civil em específico, em 

direito de família, tal constatação suscita algumas considerações e questionamentos, por um 

lado vê-se que a prática jurídica proporciona  o acesso à justiça ás pessoas carentes e 

hipossufientes financeiramente,  o que proporciona a proteção à criança, ao adolescente, à 

mulher e ao incapaz, mas por outro lado, nesta seara do direito de família ,verifica-se no 

acompanhamento processual,  que em algumas situações, há uma tentativa de “formatizar”, 

ao colocar sob a   balança de Themis , a  visão econômica e a patrimonialização de 

sentimentos  tais como: o amor e o afeto.   

 Neste sentido, destaca-se o número de ajuizamento de ações por tipo e 

atendimentos no SAJU no ano de 2013,  que se deu, de conformidade com a tabela abaixo: 

Tipo de ações   Totais 

          

Acordo nos autos do processo   6 

Alimentos, execução de alimentos, revisional   26 



Alvará   24 

Andamento processual   553 

Consumidor   2 

Contestação – réplica   42 

Criminais   7 

Divórcio, separação e dissolução de união estável   33 

Guarda, adoção, interdição, curatela – busca apreensão menor, 

registro extemporâneo 

  12 

          

Indenizatória – Declaratória – anulatória   0 

Inventário e arrolamentos   6 

Investigatória de paternidade e negatória de paternidade   5 

Mandado   0 

Memoriais   4 

Ordinária - medicamentos - ordinária cominatória   1 

Pedido de AJG   8 

Pedido de desarquivamento   18 

Previdenciário   3 

Recursos – apelação – contrarrazões – agravo – exceção de pré-

executividade 

  10 

Recursos administrativos   0 

Reparação de danos morais   0 

Trabalhista   0 

Usucapião, reintegração de posse, despejo   9 

      

      

     

Quadro – Resumo de resultados  

Resultado para novas ações no mês em curso – ajuizamentos de 

processos 

  218 

Resultado para as ações em andamento – acompanhamentos 

processuais 

  553 

 Como já adiantado, pode-se constatar que grande parte dos atendimentos e 

acompanhamento se deram no direito Civil, na área de família, em especial com 

ajuizamento ou acompanhamentos, em separações, divórcios, alimentos, execução de 

alimentos e pedido de guarda, entre outros. 



 Tais ações possuem como objetivo principal, a proteção e defesa de direitos do 

hipossuficiente e do vulnerável, o que se explicitar no presente artigo é se em casos, como 

por ex. ao se buscar estabelecer o direito de visitas, este é motivado pelo amor e afeto entre 

pais e filhos ou por uma mera formalidade legal? Ou ainda, ao se requerer sejam fixados os 

alimentos devidos ao menor ou incapaz, trata-se de uma situação de necessidade e 

possibilidade, de cunho estritamente econômico, que sabe-se necessário, ou é 

conseqüência natural  de uma relação parental ou sócio-afetiva consubstanciada na 

existência do afeto entre as partes? 

Em específico e na seara do direito positivo, os sentimentos acima referidos, que 

servem de substrato e às vezes em justificativa para o ingresso de ações judiciais, indaga-

se, também: tratam-se de sentimentos naturais ou culturais? Criados ou inerentes ao ser 

humano?  

Necessário neste momento, buscar na história alguns indícios de respostas a estes 

questionamentos, que são o substrato da construção do ordenamento jurídico, ou seja, a 

norma tem sua fonte nos fatos da vida e estes devem ser sopesados ao serem aplicados 

pelo julgador, a partir das ferramentas que a ciência do direito nos alcança, contudo, 

metodologicamente deixaremos de adentrar neste momento,  ao que a biologia e a 

sociologia nos tem a auxiliar, na análise deste tema, a fim de evitar que se torne prolixo.  

 

1.1 – A CRIAÇÃO DO AMOR PATERNO E MATERNO 

 

 Segundo Aurélio(1999), em seu dicionário de língua portuguesa, a palavra AMOR, 

possui o significado: 

AMOR: 1. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de 

outrem, ou de alguma coisa.2 – Sentimento de dedicação absoluta de um ser 

a outro ser ou a uma coisa; devoção extrema;3 – Sentimento de afeto ditado 

por laços de família. 

 Para o mesmo autor, a palavra afeto, quer dizer  o seguinte: 



AFETO: 1 –Afeição por alguém;inclinação, simpatia ,amizade ,amor.2- 

Objeto de afeição3- Estado emocional ligado á realização de uma pulsão que, 

reprimida, transforma-se em angústia ou leva a manifestação neurótica. 

 Tais sentimentos, de amor e afeto, são algo inerente ao ser humano, qual seja, 

desde o nascimento possuímos estes sentimentos como se fossem naturais e parte de 

nossa constituição humana? Será o amor familiar e para com os filhos algo inerente e 

intrínseco ao ser humano?  

 Alguns apontamentos históricos fazem-se necessários. A maioria dos historiadores 

enfatizam, que na segunda metade do século XVIII, inaugura-se profundas transformações 

tecnológicas e sociais na Europa. Especialmente com a revolução industrial e no âmbito 

político a revolução burguesa, neste período verificou-se que  

...a área doméstica começa a se opor à área pública. A produção 

econômica é transferida para as fábricas ,distantes de casa. Como o novo 

mercado de trabalho mal absorvia os homens, as mulheres são incentivadas 

a permanecer em casa, dedicando-se exclusivamente ao marido e aos filhos. 

Passa-se a cultivar a casa como lar e necessária privacidade. Acentua-se o 

afastamento do grupo familiar da sociedade. Surge ,então, um tipo social de 

família que se denomina burguesa, trazendo nova ideologia:  o amor  materno 

e o amor  romântico. (  Lins, 2005, pg.111) 

 Quanto à família, em especial a ocidental, a sua transformação segue o ritmo e de 

acordo com o interesse econômico e religioso de cada época, sendo que um fato é 

relevante e se sobressai, qual seja, o  poder paterno sempre acompanhou  a autoridade 

absoluta e despótica do homem sobre os filhos e esposa.  

Já quanto aos filhos, segundo  Lins, 

Para Santo Agostinho ,e durante séculos para a teologia cristã, foi 

dramática a imagem da infância. Logo que nasce, a criança é vista como o 

símbolo da força do mal, um ser imperfeito esmagado pelo peso do pecado 

original....Santo Agostinho descreve o filho do homem como um ser ignorante, 

apaixonado e caprichoso.(Lins, 2005,pg.113/114) 

 Em vista desta concepção, alicerçada em teóricos laicos, mas em especial os da 

igreja, o ato de amamentar uma criança não era visto como algo bom, este entendimento 



encontrava respaldo na ordem social e moral da época. Tanto que passou-se a utilizar da 

contratação de amas-de-leite para os filhos , segundo Lins ( 2005,pg.115), 

Em 1780, das 21 mil crianças que nasciam anualmente em paris, 

menos de mil eram amamentadas pelas mães .Todas as outras eram levadas  

para a casa das amas. Dessas ,17 mil menos afortunadas iam para bem 

longe. 

... 

As famílias que se acreditavam superiores ao povo não consideravam 

digno amamentar  elas mesmas seus filhos, Se assim o fizessem estariam 

confessando não pertencer à melhor sociedade. A amamentação foi 

considerada ridícula e repugnante.  

 Para as classes menos abastadas, também esta concepção disseminada nas 

e pelas classes dominantes, de que as crianças não deveriam ficar com os pais e com a 

família, era seguida em sua prática 

Nas classes populares, procura-se a ama depois que ocorre  o 

nascimento. Percorrem-se os mercados e as ruas e contrata-se a primeira 

camponesa que aparece. Sem examinar-lhe a saúde , ou o leite, sem sequer 

verificar se realmente o tem.  

A viagem para a casa da ama, no campo, é extremamente sofrida. 

Segundo o médico Buchan, as crianças amontoam-se em carroças mal 

cobertas e são tão numerosas que as pobres amas se veem obrigadas a 

segui-las á pé . As crianças mais frágeis não resistiam a esse tratamento e 

com frequência as amas as devolviam aos pais, mortas, poucos dias depois a 

partida. 

Em 1770, o médico Gilbert reconheceria que a razão de tantos erros, 

frequentemente mortais, era a pobreza indescritível dessas amas. Ele mostra 

que elas eram obrigadas a trabalhar na lavoura, passando maior parte do dia 

longe de casa. “ Durante esse tempo  ,a criança fica totalmente abandonada a 

si mesma, afogada em seus excrementos, estrangulada como um criminoso, 

devorada pelos mosquitos.(...) O leite que mama é um leite aquecido por um 

exercício violento, um leite ácido ,seroso ,amarelado. Assim os ocidentes 

mais terríveis as pões a um passo do túmulo. Além disso ,as amas eram mal 

nutridas, sofriam de sífilis e, por vezes, eram sarnentas ou portadoras de 



escorbuto. Suas doenças alteravam o leite e contaminavam o bebê. ( Lisns, 

pg.116/117) 

 E, ainda 

As crianças permaneciam na casa da ama até os 4 ou 5 anos, ás 

vezes até mais . Durante todo esse tempo, os pais parecem  não se 

preocupar com  o que acontece  com o filho distante. Raramente o visitam.... 

Quando uma criança volta ao lar paterno, geralmente está raquítica ,com 

algum defeito físico ou gravemente doente. (Lins, 117). 

E, concluindo quanto a este tópico, a mesma autora nos esclarece que   

A mãe que hoje conhecemos, amorosa , dedicada, culpada ,começou 

a ser moldada no final do Século XVIII. Houve uma revolução das 

mentalidades, em que a imagem da mãe, seu papel e sua importância 

modificaram-se radicalmente. Passados 200 anos, ninguém questiona o amor 

materno. Acredita-se que é um instinto, um amor espontâneo da mãe pelo 

filho. Não se fala, porém, da árdua luta de mais de 100 anos para que todos 

absorvessem essa nova ideologia.(Lins, pg.123) 

  È importante que se ressalte que no aspecto da legislação, nenhuma 

proteção jurídica e legal era prevista ao menor, como visto, a sua sobrevivência era um 

mero “acidente”, as questões de afeto e amor nem sequer eram cogitadas, neste período da 

história. 

  Contudo, no decorrer do tempo até a atualidade, a situação modificou-se de 

forma bastante significativa, tanto no aspecto do cuidado, proteção física e moral como na 

previsão de ampla proteção legal e jurídica à criança, adolescente e ao incapaz ,nas 

legislações nacionais e internacionais. Passemos a analisar como nossa atual legislação 

brasileira trata do aspecto do amor e afeto, que possui a finalidade de dar proteção e 

resguardo aos menores.  

   

1.2 – FAMÍLIA SOCIOAFETIVA: 

 A socioafetividade como categoria do direito de família tem sistematização recente 

no Brasil. Iniciou sendo objeto de estudo das ciências sociais e humanas, tendo migrado 

para o direito, como categoria própria, especialmente através da doutrina, a partir da 



segunda metade da década de 1990, pode-se dizer que a evolução da família expressa a 

passagem do fato natural da conseguinidade para o fato cultural da afetividade, 

principalmente no mundo ocidental contemporâneo.(Lobo,pg.29,2011). 

 Para Lobo,  

A família socioafetiva é aquela que em razão de ser grupo social 

considerado base da sociedade e unida na convivência afetiva. E, tem sido 

empregada no Brasil para significar as relações de parentesco não biológico, 

de parentalidade e filiação, notadamente quando em colisão com as relações 

de origem biológica.(pg.29, 2011) 

O termo socioafetividade conquistou as mentes dos juristas brasileiros, 

justamente porque propicia enlaçar o fenômeno social com o fenômeno 

normativo. Aliado ao fato dos juristas sentirem-se atraídos pela perspectiva da 

certeza quase absoluta da origem biológica, assegurada pelos exames de 

DNA, contudo pai ,com todas as dimensões culturais, afetivas e jurídicas que  

o envolvem, não se confunde com  o genitor biológico; é mais que este.  

Qual seja, a paternidade e a filiação socioafetiva são, fundamentalmente, jurídicas, 

independentemente da origem biológica. Para os operadores jurídicos, pode-se afirmar que 

toda paternidade é necessariamente socioafetiva, podendo ter origem biológica ou não 

biológica; em outras palavras, a paternidade socioafetiva é gênero do qual são espécies a 

paternidade biológica e a paternidade não biológica. 

No código Civil Brasileiro, identificamos as seguintes referências da clara opção pelo 

paradigma da filiação socioafetiva: 

1) Art.1.593, para o qual o parentesco é natural ou civil. A principal relação de 

parentesco é a que se configura na paternidade ( ou maternidade) e na filiação. A 

norma é inclusive, pois não atribui a primazia à origem biológica; a paternidade de 

qualquer origem é dotada de igual dignidade. 

2) O art.1596 ,que reproduz a regra constitucional de igualdade dos filhos, havidos ou 

não da relação de casamento, ou por adoção ,com os mesmos direitos e 

qualificações ,conforme o parágrafo 6º do art.22 6da CF. 

3) O art.1597, V, admite a filiação mediante inseminação artificial heteróloga, ou seja, 

com utilização do sêmen de outro homem, desde que tenha prévia ou autorização do 

marido da mãe. Esta jamais pode ser contraditada por investigação de paternidade 

ulterior, pois socioafetiva. 



4) Art. 1605, consagrador da posse do estado de filiação, quando houver começo de 

prova proveniente dos pais, ou “ quando existirem veementes presunções 

resultantes de fatos já certos”.  

5) Art.1614, demonstrar que  o reconhecimento do estado de filiação não é a imposição 

da natureza ou de exame de laboratório, pois admitem a liberdade de rejeitá-

lo.(Lobo,2011, pg.30). 

O STJ orientou-se firmemente, em diversas decisões nos últimos anos, pela primazia 

da paternidade socioafetiva, precisando o espaço destinado á origem genética, 

sistematizando os requisitos para a primazia da sócioafetividade nas relações de família, 

notadamente na filiação, em situações em que a origem genética era posta como 

fundamento para desconstituir paternidades ou maternidades já consolidadas. 

Parece-nos, que há um consenso entre os juristas que a aparência do estado de 

filiação revela-se pela convivência familiar, pelo efetivo cumprimento pelos pais dos deveres 

de guarda ,educação e sustento do filho, pelo relacionamento efetivo e afetivo, enfim, pelo 

comportamento que adotam outros pais e filhos na comunidade em que vivem.  

A prova da existência da relação socioafetiva, são as em direito admitidas( pericial, 

documental, testemunhal, pericial...), são complementares de dois requisitos alternativos 

que a Lei prevê: a existência de começo de prova por escrito, proveniente dos pais( cartas, 

autorizações para atos em benefício de filhos, declaração de filiação para fins de imposto de 

renda, anotações...) , ou presunções veementes da filiação resultante de fatos já certos. 

Contudo, á margem das provas de uma relação socioafetiva acima mencionadas, 

para Dias (2011, Pg.363) , os vínculo de parentalidade fornecem grandes exemplos á teoria 

da aparência : a paternidade se faz, como diz Luiz Edson Fachin, o vínculo de paternidade 

não é apenas dado, tem a natureza de se deixar construir. Essa realidade corresponde a 

uma aparente relação paterno-filial. 

Qual seja, a filiação socioafetiva, assenta-se no reconhecimento da posse do Estado 

de filho; a crença da condição de filho fundada em laços de afeto. 

Para a mesma autora a filiação socioafetiva corresponde,  

...á verdade aparente e decorre do direito á filiação. A necessidade de 

manter a estabilidade da família, que cumpre a sua função social, faz com 

que se atribua um papel secundário á verdade biológica . revela a constância 

social da relação entre pais e filhos, caracterizando uma paternidade que 



existe não pelo simples fato biológico ou por força de presunção legal, mas 

em decorrência  de uma convivência afetiva.  

... 

 Assim  ,em vez de se buscar a identificação de quem é o pai ou de 

quem é a mãe, passou-se a tentar muito mais ao interesse do filho na hora de  

descobrir quem é o seu pai “ de verdade”, ou seja, aquele que o ama como 

seu filho e é amado como tal.(2011, pg.363,393). 

 

  Os Tribunais brasileiros tem se manifestado, relativamente ao assunto em 

comento, da seguinte forma 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E 

ADOÇÃO UNILATERAL PELO PADRASTO. CABIMENTO. Como regra geral, 

a falta de recursos e a impossibilidade dos pais em assistir materialmente os 

filhos não são justificativas suficientes para imposição da drástica medida de 

perda do poder familiar. Também a boa relação afetiva entre uma criança ou 

adolescente com seu padrasto autoriza a destituição do poder familiar em 

face do genitor não guardião. Obviamente, a relação estabelecida entre o 

companheiro da mãe  e sua enteada - no geral - não interfere, ou não deveria 

interferir, na relação da filha com o pai biológico. Contudo, no presente caso, 

para além do apelante ter estado incapacitado de assistir materialmente a 

filha, verificou-se que o recorrente afastou-se da filha ao longo de mais de 10 

anos da vida dela. A impossibilidade de pagar alimentos não deve provocar o 

término de convivência entre o pai e filha. Por outro lado, ainda que se 

admitisse eventual postura de alienação parental por parte da mãe, o que 

chama atenção aqui, é que o pai/apelante resignou-se com esse 

"afastamento forçado" da filha e não tomou providências para retomar o 

convívio. Fato é que - atualmente - a filha não reconhece no apelante a figura 

paterna, ficando demonstrado na instrução que foi a própria adolescente 

quem pediu para ser adotada pelo padrasto e regularizar a relação 

socioafetiva já consolidada no plano fático. Caso em que a destituição do 

poder familiar e a adoção pelo padrasto é medida que melhor atende aos 

interesses da adolescente. NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70054470091, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 27/06/2013) 



 

  Veja-se que os doutrinadores citados retratam o aspecto da socioafetividade 

como a relação afetiva e de amor existente entre “pai”, “mãe”, “filho(a)”, deixando claro 

tratar-se de uma relação “construída”, na qual  o aspecto biológico é de menor importância, 

eis que  o mais relevante é  o afeto, respeito e reconhecimento, relacionamento e 

comportamento de relação filial, paterna e materna.  

  Resta claro que neste sentido, para a caracterização da relação sócioafetiva, 

há exteriorização de laços de afeto, ou como nos disse Maria Berenice Dias, aquele que o 

ama como seu filho e é amado como tal. Veja-se que no julgado acima colacionado, a 

própria adolescente reconhece o padrasto, como seu verdadeiro “pai”, ou seja, aquele pela 

qual nutre relações de afeto e amor e não seu pai biológico. 

         Constata-se na vivência e proximidade com os casos apresentados e  

vivenciados no dia-a-dia de atendimento  no SAJU, que em muitas delas viceja  o  aspecto 

econômico da relação, na busca de se estabelecer um valor á título de afeto, por ex. de 

pagamento de pensão alimentícia, mas nada sequer é aventado quanto a uma relação 

afetiva entre as partes. Pergunta-se que relação socioafetiva é esta que o direito está 

albergando? 

  Nas palavras de Rodrigues ( 2012,pg.03),  

O “amor”, e é bom que se volte a ele, definitivamente ,não é jurídico. 

Sua juridicização pode até ocorrer, o que realmente se deu em casos 

excepcionais na legislação nacional e estrangeira .Assim ,em resposta ao 

problema (1), tem-se que as fronteiras do amor e do Direito devem ser 

mantidas , ainda que exceções sirvam apenas para confirmar a diferença de 

planos. O “ amor” não pode ser o novo “deus” laico. Ele é sublime demais 

para se conspurcar com o Direito ,que só é nobre quando seus realizadores 

conseguem sê-lo. No entanto os homens guardamos em nós mesmos  o 

gérmen da destruição ,da imperfeição e da incompletude.  

  E ainda, 

A utilização do amor no discurso jurídico ( questão 2), considerada a 

distinção entre relações, nos termos já apresentados, é de ser também objeto 

de fortes restrições. A invocação do “amor” para se restringir prerrogativas 

jurídicas é absolutamente contrária ao direito , dado que se, nas palavras de 



Cossio, o Direito é liberdade e as normas são violáveis .Ora,  o que se dizer 

de um sentimento como o amor? Se convertido em obrigação ou dever, pode-

se chegar ao extremo de “fabricar” o amor para se evadir dos deveres 

jurídicos a ele imputados. 

  ... 

 Os legisladores ocidentais, em sua maioria, têm fugido da associação 

do amor a um dever ( ou obrigação, conforme  o caso) jurídico. As 

contradições humanas, mesmo em pleno laicismo, fazem com que a busca 

pelo sublime se haja transferido de Deus para outros elementos metafísicos 

.Corre-se sério risco se essa “ busca pelo amor” terminar por vulgariza-lo, 

como nos parece ser o caminho de outros conceitos tão displicentemente 

recitados nos discursos jurídicos.  

  Viu-se que o amor e afeto são construções sociais, culturais e históricas, que 

nem sempre foram exteriorizados e praticados tal como os conhecemos, muitas atrocidades 

já foram cometidas, antes das crianças e adolescentes terem a proteção que hoje lhes 

assistem.  

   Mas ao que parece, o Judiciário e os doutrinadores elaboram belos julgados 

alicerçados em palavras tais como “afeto” e “amor”, “dignidade da pessoas humana”, 

contudo tentam judicializar em muitas situações os sentimentos pelo viés  econômico.  

        Ademais, como judicializar e quantificar o “amor” e “afeto”, como normatizar tais 

sentimentos que dizem respeito ao ser humano, naquilo que diz respeito á sua própria 

sobrevivência de si e para com os outros, nos parece ser um equívoco tal proceder, como 

dito por Rodrigues (2012), corre-se o risco  de vulgarizar um sentimento, na tentativa de 

institucionalizá-lo, pior ainda, se a sustentação e justificativa for  exclusivamente pelo viés 

econômico. 

 Finaliza-se com as palavras de Del Priore (2011, pg238),  

E quem somos? Indivíduos de muitas caras. Virtuosos e pecadores, 

oscilando entre a transigência e transgressão. Em público, civilizados. No 

privado sacanas. Na rua liberados; em casa, machistas .Ora permissivos, ora 

autoritários. Severos com os transgressores que não conhecemos, porém 

indulgentes com os nossos, os da família. Ferozes com os erros dos outros 

,condescendentes com os próprios. Em grupo, politacamente corretos, porém 

racistas em segredo. Fora, entusiastas dos “direitos humanos”, mas, cá 



dentro, a favor da pena de morte. Amigos de gays, mas homofóbicos. Finos 

para “uso externo” e grosso para o interno. Exigentes na cobrança de direitos 

,mas relapsos no cumprimento de deveres. Somos velhos e moços, 

nacionalistas e internacionalistas, cosmopolitas e provincianos, divididos entre 

a integração e a preservação de nossas múltiplas identidades. Na intimidade, 

miramos nossas contradições. Resta saber se gostamos do que vemos . 

  Acredita-se que muitos passos deverão ser dados no sentido de que na balança de 

Themis, as situações fáticas, humanas, permeadas por sentimentos, emoções possam 

realmente ser sopesadas e com o martelo da justiça serem julgadas, em especial em se 

tratando de sentimentos como o “afeto” e o “amor”.  
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