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A família é a melhor associação entre pessoas diferentes criada
pelos seres humanos para viverem e sobreviverem com qualidade de
vida, acredito eu. Tanto é assim que a maioria dos descasados busca
formar novas famílias. Mas para a vida não existe o trem da alegria;
nem mesmo na família a felicidade é total e eterna. As famílias felizes
são aquelas que souberam superar os obstáculos naturais, os conflitos
psicológicos e existenciais, e enfrentar as questões sociais e econômico-financeiras.
Apesar de quase todos os noivos casarem-se com a melhor das intenções, os mais experientes – pais e sogros – temem a possibilidade
de o amor acabar e, assim, chegar-se ao inevitável: o que fazer com os
bens do ex-casal, o que acontecerá com os netos e com os próprios
descasados, que, provavelmente, já não terão mais tanta vitalidade
para começar tudo outra vez...
Soube de um homem, já sexagenário, que está se casando pela nona
vez – agora com uma moça de 30 anos, que quer ter filhos. Como fica
um homem após oito separações? O que acontece com seus diversos

filhos, cada qual morando com sua respectiva mãe? Como dimensionar as pensões alimentícias para os filhos? Todas as ex-mulheres terão
de receber pensão? Se uma delas for mais rica que o ex-marido, este
pode requerer pensão a ela?
Outro sexagenário, desta vez um ícone musical, está se separando
da mulher, muito mais jovem que ele, após um casamento que durou
quatro anos. Eles têm uma filha pequena. A ex está brigando para ficar
com metade de tudo que o músico ganhou durante a vida, uma fortuna avaliada em alguns bilhões de dólares. Jamais mulher alguma imaginou ganhar tanto em tão pouco tempo. É justo? Como ficam os outros filhos do músico?
Há homens jovens casando-se com mulheres bem mais velhas e
muito mais ricas. Esses jovens acabam entrando na perigosa zona de
tensão dos legítimos herdeiros. Poderão eles pedir pensão às ricas esposas caso se separem?
Essas e muitas outras questões precisarão, sem dúvida alguma, de
bons advogados para serem resolvidas. Nem todo casamento, ou
união, é resultado de amor mútuo. Muitas vezes, o que prevalece é o
interesse material. Quando passa a paixão, em geral após dois ou três
anos de casamento, surge o despertar para o encontro real entre as
pessoas. Nesse momento poderá vingar um amor mais saudável, “menos louco”. Do contrário, o casal partirá para a separação, tendo ou
não filhos...
A lei precisa evoluir para acompanhar as mudanças da sociedade,
mas poucos têm noção da complexidade envolvida. O Código Civil já
não usa mais o termo filho ilegítimo ou filho adotado. Todos são filhos
e merecem os mesmos direitos, não importa como tenham nascido.
Entretanto, o mundo jurídico ainda corre atrás dos avanços da ciência
quando se trata de fertilização assistida, barriga de aluguel, banco de
esperma etc.
Quantas dúvidas! Atualmente, questões que há pouco tempo ainda eram tratadas como tabus precisam ser enfrentadas. Por exemplo:
na união entre pessoas do mesmo sexo, como se resolve a questão
dos bens do casal homossexual quando há o falecimento de um de
seus componentes? Ou, ainda, esse casal pode ou não adotar uma
criança?
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O que a lei tem a dizer? Como solucionar os problemas? Quais os
caminhos? É aqui que entra em cena Ivone Zeger, advogada de família
que milita na área desde 1978. Ivone especializou-se em Direito de
Família e já deu aulas, apresentou um quadro sobre o assunto em um
programa de televisão, além de fazer palestras e escrever colunas e
artigos para diversas publicações, traduzindo a linguagem jurídica
para um português coloquial, fácil de ser entendido.
Um bom acordo vale mais que uma boa briga, dizem os advogados.
Portanto, é melhor que todos se preparem para o que possa acontecer.
Indico a leitura deste livro àqueles que se interessam em ter e manter bons relacionamentos e àqueles que necessitam saber e esclarecer o
que significa cada detalhe da lei que rege nossa vida em família.
Içami Tiba
Psiquiatra e educador

FAMÍLIA: PERGUNTAS E RESPOSTAS
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A lei, sem complicações
A ideia para este livro nasceu de uma experiência que vivi na televisão. Como advogada especializada em Direito de Família e Heranças, tive a oportunidade de apresentar um quadro no programa Dia
Dia, exibido pela Rede Bandeirantes, no qual respondia a perguntas
do público relacionadas a esse assunto. A grande quantidade de cartas
e e-mails que passei a receber me fez perceber que havia, por parte do
público leigo, uma sede de informações claras e objetivas sobre as leis
que regulam a vida em família. Baseada nessa experiência e na impressionante receptividade do público, decidi escrever um livro com
o objetivo de preencher uma lacuna existente no mercado editorial
brasileiro, oferecendo ao leitor uma obra na qual as questões tratadas
pelo Direito de Família – que regulamenta todas as relações familiares
de nossa sociedade – fossem expostas e esmiuçadas em uma linguagem acessível, e já à luz do novo Código Civil Brasileiro. Preocupei-me
especialmente em traduzir o jargão jurídico para o público leigo, mas

sempre zelando pela exatidão das informações. Por esse motivo, estruturei o livro sob a forma de perguntas e respostas, que permitem ao
leitor identificar e resolver suas dúvidas com mais facilidade.
É claro que a leitura do livro não dispensa – nem poderia dispensar – a necessidade de recorrer aos serviços de um advogado quando
a situação os exigir. Muitas vezes, porém, as pessoas sequer chegam a
procurar um advogado pelo simples fato de desconhecerem seus direitos assegurados por lei. E conhecer esses direitos é fator fundamental para o pleno exercício da cidadania.
A autora
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Paixão, romance... e Código Civil!
Casamento é assunto sério. Será? Quem dá uma rápida olhada em
jornais e revistas pode não ter essa impressão. Não faltam notícias
sobre estrelas de cinema que casam e descasam de uma hora para
outra, gente dizendo que o casamento é uma “instituição falida” e
coisas do gênero. Existem até programas de TV nos quais o prêmio
máximo é casar-se com um milionário – como se o relacionamento a
dois não passasse de um jogo cujo objetivo é faturar e desfrutar dos
tais quinze minutos de fama. Em meio a tudo isso, como continuar
levando o casamento a sério? Acontece que a escolha de unir-se a
outra pessoa, seja por meio do casamento no papel, seja por meio da
união estável, ainda é a decisão mais importante que alguém pode
tomar em sua vida adulta – mesmo que nem todos percebam isso no
momento de tomar essa decisão. Não estão em jogo apenas os aspectos emocionais e afetivos, mas também os aspectos sociais, profissionais, financeiros etc.; enfim, todos os segmentos que compõem a

existência de uma pessoa são de alguma forma influenciados pelo
casamento. As alterações decorrentes são tão significativas que justificam a existência de toda uma legislação especialmente voltada
para as questões familiares. Essa legislação compõe o chamado Direito de Família, e as leis que a orientam fazem parte do Código Civil Brasileiro.

Amor e lei não se misturam. Ou será que sim?
Já que estamos falando de Código Civil, vale a pena aproveitar a
oportunidade para esclarecer alguns mal-entendidos. Tem gente que
acha um absurdo a existência de dispositivos legais para regular a
vida em família. Movidas por uma visão romântica e idealizada da
vida a dois, essas pessoas são levadas a acreditar que “só o amor basta”, e que as normas estabelecidas pela lei com o intuito de regulamentar as uniões não passam de “formalidades” ou de “interferências
indesejadas” do Estado em assuntos que só dizem respeito ao casal.
Ocorre que, na prática, as coisas não são exatamente assim. Para começar, as regulamentações legais que regem as relações familiares
não surgiram do nada. Elas nasceram para atender a uma necessidade da própria sociedade, que recorre aos tribunais de justiça sempre que os chamados “assuntos de casal” não são resolvidos pelo casal. Em tese, “o amor basta”. Mas... o que acontece quando o marido
e a mulher são incapazes de chegar a um acordo sobre a melhor forma
de administrar seu patrimônio? Ou quando o amor chega ao fim e os
cônjuges viram inimigos mortais, brigando pela guarda dos filhos e
pela posse do carro, do apartamento e até dos animais de estimação?
Como esses conflitos poderiam ser resolvidos de forma civilizada
sem a existência de uma legislação específica?
O mesmo ocorre com a união estável. Muitos acreditam que, ao
optar por esse tipo de relacionamento, estejam abrindo mão das formalidades que envolvem o casamento civil. Sendo assim, por que a lei
deveria interferir nas uniões estáveis? A experiência mostra que, na
prática, quando as uniões estáveis chegam ao fim, boa parte delas vai
parar na justiça. Nessa hora, são raros os que pensam: “Optei por um
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