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RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados obtidos no estudo que objetiva entender
as condições sociais que possibilitaram os debates públicos e a construção de
três projetos de lei visando obrigar os pais a amarem os seus filhos. Trata-se do
estágio inicial de uma pesquisa mais ampla. Nesta etapa, a preocupação é
desvendar e relacionar as trajetórias, os repertórios de ação, as práticas, os
discursos, as disputas e as redes dos dirigentes de um grupo de experts em
direito de família. Inseridos nos jogos do Congresso Nacional e da produção
científica contemporânea, estes agentes entraram em disputa com os juristas
tradicionais – e lutam para fazer valer as suas linguagens e interpretações
sociais. Para realizar a pesquisa, analisei dicionários biográficos especializados,
a produção memorialística da população selecionada, os discursos veiculados
na imprensa e os repositórios do Senado e da Câmara Federal. A partir das
trilhas desta pesquisa, atravesso as fronteiras entre os campos político e
jurídico, desnaturalizando as regras jurídicas reguladoras do núcleo doméstico 1.

PALAVRAS-CHAVE: direito
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de família; afeto parental; militância; expertise jurídica.

Resumo simples submetido à ANPOCS no início de 2013 para participação no Simpósio de
Pesquisa Pós-graduada n. 21: Ciências Sociais e Direito - discussões contemporâneas.
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INTRODUÇÃO

Este paper corresponde à comunicação intitulada “Disputas, discursos e
jogadas pró-afeto parental – olhares sobre os itinerários de um grupo de

juristas”, apresentada na 37ª Reunião Nacional da ANPOCS (SPG 21 – Ciências
Sociais e Direito: discussões contemporâneas). Apresenta alguns dos resultados
encontrados na dissertação de mestrado defendida, no final de 2012, na
UNICAMP (com fomento da FAPESP). Naquele estudo, o objetivo foi entender as

condições políticas e sociais que permitiram o debate público do afeto entre pais
e filhos, especialmente nos espaços do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
Para executá-lo, segui a trajetória dos principais juristas comprometidos
com o discurso de que os pais devem amar os seus filhos. Estes agentes,

utilizando-se dos seus capitais acadêmicos, das suas ocupações profissionais e
das suas posições no campo jurídico, impetraram os primeiros pedidos de
reconhecimento legal do abandono afetivo familiar junto aos Tribunais
brasileiros.
Posteriormente,

esses

especialistas

foram

os

responsáveis

pela

elaboração do principal projeto de lei, em trâmite pelo nosso Congresso, que
busca reformar todo o direito de família constante no Código Civil vigente. Esta
proposta motivou outras duas apresentações. Nelas, a intenção é positivar a

necessidade do afeto parental.
Como é de se imaginar, as defesas desses militantes pró-amor familiar
contrastaram com as práticas tradicionalmente estabelecidas no nosso direito
privado. Por meio de colunas em jornais de grande circulação e em artigos
científicos, as lutas entre os novos juristas e os juristas tradicionais se tornaram
públicas.
Este artigo, apresentado à ANPOCS, está preocupado em demonstrar
essas disputas e as suas acomodações dentro dos campos político e jurídico.
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Toma como objeto de análise as trajetórias dos novos juristas e descreve as
suas formações, as suas movimentações e os seus repertórios de ação2.
Interesso-me pelo cruzamento de suas formações e circulações
profissionais – especialmente os seus capitais acadêmicos, políticos e
familiares. Estes dados, obtidos em dicionários especializados, na Plataforma
Lattes (CNPQ), em publicações memorialísticas e em sites pessoais ou
profissionais, permitiram-me entender os espaços ocupados pelos novos
juristas.
Averiguo a hipótese de que a esses indivíduos – ao interpretarem os
novos ditames constitucionais, surgidos a partir do final da década de 1980 – foi
permitido

questionar

o

direito

tradicionalmente

aplicado.

Ou

seja,

o

remanejamento social possibilitado pela reabertura democrática trouxe novos
agentes para a arena de disputas políticas, dentre os quais advogados e outros
operadores

do

direito

comprometidos

com

causas

não

contempladas

anteriormente.
Para melhor analisar as informações que serão expostas, optei por dividir

este texto em duas partes – seguidas por uma conclusão e por quadros
biográficos que sintetizam e fornecem uma visão global sobre a amostra da
população selecionada.

***

Na primeira parte deste paper delimito os caminhos seguidos no estudo
desenvolvido na UNICAMP. Isto porque, como foi explicitado, a comunicação feita
na reunião da ANPOCS é um recorte do principal objeto da dissertação: as
mobilizações de um grupo de especialistas, classificados como novos juristas –
ou seja, defensores de um novo direito familial.

Traço um breve histórico das disputas para reformar o direito de família
brasileiro. Forjado por traços patrimonialistas e fortemente marcado pela
2

Sobre o conceito de “repertório de ação social”, consultar TILLY (2010).
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influência religiosa3, este espaço do campo jurídico está passando por um
grande processo de revisão – principalmente após o advento da Constituição
Federal de 1988.
Preocupo-me com aquele que está se mostrando como o novo paradigma
dentro do direito de família: o afeto parental. Assim, seguindo as trilhas de uma
série de indícios que reuni, percebi o entusiasmo e os direcionamentos do
supra-referidos novos juristas em direção à defesa do amor familiar. Esta
preocupação se manifesta na arena política (legislativa) e na arena do judiciário.
Por fim, na segunda parte do artigo, volto-me para a expertise jurídica
mobilizada em revisar e em reconstruir o direito familial que nos rege atualmente
– tais militantes estão reunidos em um grupo chancelado como instituto.
Interessa-me pensar alguns tópicos, como: quais as formações dos dirigentes?;
por onde circularam esses juristas?; quais as suas trajetórias acadêmicas, as
suas mobilizações e os seus discursos?
Descrevo, antes de concluir este paper, os projetos de lei em trâmite pelo
nosso Congresso, que têm como objetivo incluir o amor nas obrigações dos pais

perante os filhos. Voltados para regulamentar os afetos domésticos, um deles é
de elaboração exclusiva dos juristas/militantes destacados na análise – e
constitui um marco nas tentativas políticas de alteração das regras jurídicas que
regem a nossa convivência privada.

3

Especialmente pelas regras e leis provindas da Igreja Católica.
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1

SOBRE O AFETO: CONSTRUÇÃO DE NOVOS DIREITOS

Há poucos anos, uma ação judicial repercutiu para além das divisas do
direito de família. Provocou discussões sobre as possibilidades das regras

jurídicas interferirem nas relações de amor entre as pessoas, especialmente no
âmbito parental.
Promovido por um filho contra o seu pai, esse pedido judicial requeria o
pagamento de uma indenização por danos morais decorrentes do abandono

afetivo. O advogado do autor dessa ação pioneira, que desafiou todo o nosso
Poder Judiciário, foi o jurista mineiro Rodrigo da Cunha Pereira4 (cf. a descrição
deste caso em RUBIN et. al., 2004 e em W OHNRATH, 2012:28/35).
Após longa batalha judicial, que bateu às portas das mais destacadas
cortes brasileiras, como o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), a 4ª Turma do STJ considerou impossível condenar um
progenitor aos danos morais requeridos pelo rebento. Argumentou o Ministro
Fernando Gonçalves, relator do Recurso Especial (REsp.) n. 757.411/MG:
“como escapa ao arbítrio do Judiciário obrigar alguém a amar, ou a manter um
relacionamento afetivo, nenhuma finalidade positiva seria alcançada com a
indenização pleiteada” (BRASIL, 2006:06).
Por sua vez, interposto recurso junto ao STF, a Ministra Ellen Gracie
afirmou que a competência para decidir sobre danos morais cabe ao STJ. Por
não entender que haja matéria constitucional em pauta, indeferiu o pedido de
recurso proposto pelo autor da ação (BRASIL, 2009)5.

4

Pereira é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). Trata-se do
principal grupo interessado em reformar o direito familial pátrio, cujos dirigentes serão
observados neste artigo.
5
A referida ação requerendo indenização por abandono afetivo parental teve início em Minas
Gerais, sendo que, no extinto Tribunal de Alçada daquele Estado, o pai foi condenado pelo
desembargador Unias Silva. A partir daí, foi apresentado Recurso Especial (REsp. 757.411/MG)
ao Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria de Fernando Gonçalves. Os demais votos dos
ministros da 4ª Turma do STJ sobre este caso, além das trajetórias e dos discursos destes
juristas, podem ser conferidos nas páginas 28 a 35 da referida dissertação defendida na
UNICAMP (2012).
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Este movimento dos tribunais em direção à recusa dos danos morais
entre pais e filhos, por abandono afetivo, repercutiu nas estratégias dos juristas
que entendem ser o amor um dos pilares da configuração doméstica
contemporânea. Esta posição é pautada na interpretação do art. 227 da
Constituição Federal de 1988, dentre outras prerrogativas assumidas pelos

nossos legisladores na reconstrução dos quadros jurídicos a partir dos anos
1980 – nas quais se destacam a aprovação da referida Carta, a ratificação da
Convenção Sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989) e a promulgação do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – lei n. 8.069, de 1990).
É perceptível, ao verificar essa mobilização de especialistas e a atividade
legislativa, que as últimas duas décadas foram especialmente importantes para
o nosso direito de família. Os princípios do melhor interesse e da proteção
integral da criança vieram à pauta na aplicação das leis (cf. PEREIRA, 2000).
Neste processo, ainda no espaço do judiciário, outra ação chegou ao STJ
requerendo danos morais pelo abandono afetivo. Porém, diferentemente do
caso julgado anos atrás, desta vez o Tribunal indenizou o filho lesado. A decisão
foi proferida 3ª Câmara e teve como relatora a Ministra Nancy Andrighi (REsp. n.
1.159.242/SP)6.

***

Por sua vez, no espaço da produção legislativa, muitos são os
questionamentos suscitados por juristas e por especialistas ao Código Civil
vigente (lei n. 10.506, de 2002) – dentre os quais se encontram os dirigentes do
IBDFAM. O discurso destes militantes é categórico: é preciso adaptar a legislação
privada brasileira para os nossos tempos. O Diploma não positivou o afeto como
obrigação familiar, por exemplo.

6

O acórdão desta decisão do Superior Tribunal de Justiça pode ser consultado no endereço:
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1067604&sReg=200901937
019&sData=20120510&formato=PDF>.
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Ou seja, a nossa principal lei civil é criticada por ter as suas gêneses
fincadas em outro momento histórico, jurídico e político do Brasil. Ainda que
algumas Comissões tenham adaptado o projeto original, datado da década de
1970, para os novos juristas o Código “‘nasceu velho’. Precisa ser reformado”
(W OHNRATH, 2012:10).
A frase “O Código Civil já nasceu velho” intitula o artigo publicado por
Rodrigo da Cunha Pereira na Coluna Data Venia, do Jornal Folha de S. Paulo.
Em 10 de agosto de 1996, na página 03, este novo jurista alerta para a
incompatibilidade entre o projeto de Diploma coordenado pelo jurista tradicional
Miguel

Reale7

e

a

interpretação

do

direito

conforme

os

ditames

constitucionalmente estabelecidos nas últimas décadas.
Cuidando de sua especialidade, o direito de família, Cunha Pereira
criticou (os grifos são meus):

Tal projeto desconsidera totalmente a possibilidade de outras
formas de família. Não trata, nem sequer se refere, a questões de
procriação artificial. Outra aberração desse projeto está também
em seu artigo 1.602, que continua distinguindo e nomeando filhos
legítimos e ilegítimos, quando o artigo 226, parágrafo 6° da
Constituição já aboliu essas distinções. A estrutura do livro de
direito de família está ultrapassada. Se aprovado tal projeto, da
forma como está, ele já nascerá velho e arcaico. Não somente o
jurista, mas também o legislador deverão buscar princípios e
conceitos que a contemporaneidade já traduziu para a família. Não
entender isso é como ficar na contramão da história. O direito de
família é apenas um exemplo do conservadorismo desse
projeto (...). É necessário que o povo tome consciência de que
terá um novo Código Civil velho (...). (Rodrigo da Cunha Pereira
in Folha de S. Paulo, Coluna Data Venia, p. 03, sábado, 10 ago.
1996. Estes trechos constam em W OHNRATH , 2012:13 e anexos n. 5
a 7, p. 179 a 183. Adaptado).

Em resposta, Miguel Reale defendeu o projeto convertido no nosso
Código Civil nas páginas do mesmo jornal. Afirmou que Rodrigo da Cunha
Pereira estava desatualizado em suas informações8 e citou os elogios ao projeto
7

Ex-reitor da Universidade de S. Paulo e ex-diretor da Faculdade de Direito do Largo de S.
Francisco/USP
8
“O articulista [referindo-se à Cunha Pereira] não teve o cuidado de atualizar as informações”
(Miguel Reale in Folha de S. Paulo, Coluna Tendências Debates, opinião, quarta-feira, 21 ago.
1996. Cf. W OHNRATH, 2012:13/14 e anexos n. 5 a 7, p. 179 a 183).
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proferidos por Darcy Bessone – professor emérito da Universidade Federal de
Minas Gerais, taxado por Reale como “um dos maiores civilistas brasileiros”
(Miguel Reale in Folha de S. Paulo, Coluna Tendências Debates, opinião,
quarta-feira, 21 ago. 1996. Cf. W OHNRATH, 2012:14).
Rodrigo da Cunha Pereira defendeu o seu grupo e o seu posicionamento.
Articulou os seus capitais acadêmicos e profissionais: “como advogado e
professor, tenho acompanhado de perto o trâmite” (in W OHNRATH, 2012:14). E
continuou, apegando-se a Caio Mário da Silva Pereira (jurista estabelecido e expresidente a OAB):

(...) É um alento e um conforto saber que o mestre dos mestres do
direito civil brasileiro, Caio Mario da Silva Pereira, recusou o
convite do governo para participar deste arcaico e falido
empreendimento do projeto do Código Civil, não obstante a
participação em seu nascedouro. Da lucides dos seus 84 anos, o
mestre recusou o convite por entender o esvaziamento das teorias
totalizantes. (Rodrigo da Cunha Pereira in Folha de S. Paulo,
Coluna Data Venia, p. 03, sábado, 07 set. 1996. Grifos meus. Cf.
W OHNRATH, 2012:15 e anexos n. 5 a 7, p. 179 a 183).

Este enfrentamento público (entre um dos mais destacados novos juristas
contra o projeto convertido no Código Civil, elaborado sob a batuta do jusfilósofo Miguel Reale) exemplifica o acentuado dinamismo da nossa sociedade
nas últimas décadas – com a participação de grupos de especialistas

interessados em interpretar as regras jurídicas outrora na periferia dos debates.
A ascensão de novos experts permitiu outros questionamentos sobre a
legislação, deixando em evidência as competições em busca da legitimidade
para oficializar determinadas matérias, como o amor no direito de família.
Observando essas movimentações, podemos nos apropriar das reflexões
de Pierre Bourdieu ao estudar o campo jurídico: tratam-se de lutas entre
agentes preocupados em “dizer o direito de família” (2010:124/135). Isso
porque, toda essa mobilização iniciada pelos novos juristas, por meio da
imprensa e da interposição de pedidos frente ao judiciário (além das publicações
de obras científicas, orientações de estudos acadêmicos na área do direito de
família e da realização de congressos e seminários), teve papel decisivo sobre a

9

mudança de percepção dos tribunais sobre a necessidade dos pais amarem os
seus filhos.
Esses trânsitos em diferentes campos e espaços interferiram até mesmo
no nosso Congresso. As articulações do IBDFAM se acentuaram com a entrada
de um deputado federal e advogado nos quadros do grupo. Este parlamentar foi
o responsável pela apresentação do Estatuto das Famílias (projeto de lei que
objetiva substituir o atual livro de família do Código Civil9). A “causa do afeto
doméstico” e da releitura das nossas leis familiais estava posta, por meio das
ações decisivas dos novos juristas.

***

Alguns são os estudos que se preocuparam com as mobilizações de
militantes do campo do direito em prol de determinadas pautas. Destaco duas
pesquisas, utilizadas na referida dissertação (2012) e neste artigo: a de Fabiano
Engelmann e a de Liora Israël.
A primeira delas, a tese de doutorado em ciência política de Fabiano
Engelmann na UFRGS, voltou-se para o estudo da expertise jurídica no Rio
Grande do Sul (2004). Reconstruiu trajetórias e buscou compreender “as redes
e os espaços nos quais se reproduzem e lutam os agentes que detém o capital
jurídico” – articulando, assim, os referenciais manejados por seu supervisor na
École des Hautes Etudes, o cientista social Yves Dezalay (W OHNRATH, 2012:6).
Liora Israël, por sua vez, observa com exatidão os movimentos de um
grupo de advogados franceses defensores dos direitos humanos na obra L’arme
du droit. Explora as possibilidades de interpretar as regras jurídicas (princípios,
fontes, etc.) frente a outras concepções de direito institucionalizado/positivado.

9

O Código Civil brasileiro entrou em vigor em 2002, depois de um longo processo de trâmite no
Congresso Nacional. Foi formatado da seguinte maneira: i) parte geral; e ii) parte especial. Esta
parte foi dividida em cinco livros – i) obrigações; ii) empresa; iii) coisas; iv) família; e v)
sucessões. O Estatuto das Famílias pretende substituir o livro n. iv (“Do direito de família” – art.
1.511 ao art. 1.783).
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Examina as práticas dos militantes e em como os usos do direito variam
conforme as lutas políticas postas em pauta (ISRAËL, 2009).
Esta pesquisadora francesa desenvolve uma percepção sobre o
fenômeno social que julgo caber na narrativa sobre as tentativas de
reconhecimento jurídico do abandono afetivo no Brasil. Certamente, não é sobre
esta realidade local que Liora Israël estava se referindo – porém, sua colocação
e sua análise servem-nos para pensarmos o nosso espaço.
Escreveu Liora Israël, em diálogo com Richard Abel et. al. (L’émergence
et la transformation des litiges, 1991):

Porter plainte oblige la justice à se pronuncer et à donner des
raisons pour ses décisions. Même si elle ne porte pas ses fruits, une
plainte permet de sensibiliser l’opinion et plus précisément les juges
à une question. Attaque un adversaire devant la justice peut
permettre d’embrigader derrière soi un certain nombre de dispositifs
d’investigacion, de désenclaver une controverse jusque-là
circonscrite, de faire apparaîte ce qui était tenu caché
(Israël 2009:31)10.

No campo jurídico brasileiro, a tarefa de desenvolver e executar teses
para o reconhecimento de novos direitos cabe, principalmente, aos juristas não
tradicionais (ou novos juristas). Ao ingressarem nas disputas para positivar o
afeto parental e alterar as regras do direito de família, por exemplo, trazem

questões que estavam historicamente ausentes nos debates jurídicos/políticos.

10

“Reclamações obrigam os magistrados a julgarem e a fundamentarem as suas sentenças.
Mesmo que não seja deferida, uma queixa pode aumentar a consciência dos julgadores para
alguma pergunta específica. Atacar um adversário no Tribunal pode ser uma tática usada para
doutrinar, além de uma série de outros recursos, abrindo uma polêmica até então inexistente.”
(Livre tradução).
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2

OLHARES SOBRE UM GRUPO DE JURISTAS

ITINERÁRIOS

Na dissertação de mestrado identifiquei o núcleo, dentro do campo do
direito, dos discursos que justificam a existência da família contemporânea a
partir do afeto. Este centro irradiador é ocupado pelos articuladores – principais
militantes ou dirigentes – do IBDFAM11.
Para realizar a pesquisa, observei as formações, as circulações
profissionais, as atividades acadêmicas e, quando possível, olhei para os
capitais familiares desses juristas. A população selecionada para análise é
composta por quatro trajetórias de dirigentes daquele Instituto12 (W OHNRATH,
2012:37/50).
Fundado em Minas Gerais em 1997, o grupo é presidido pelo advogado
Rodrigo da Cunha Pereira. Este especialista foi o responsável pela

mobilização que culminou no debate jurídico sobre as possibilidades do
reconhecimento do abandono afetivo parental. Como afirmado neste artigo, foi o
representante do filho privado da convivência doméstica com seu pai.
A vice-presidenta do IBDFAM é a advogada Maria Berenice Dias.

Desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), esta jurista é uma das mais destacadas militantes defensoras do
reconhecimento dos direitos civis dos casais homoafetivos. As suas posições –
também explicitadas na sua principal obra, o Manual de Direito das Famílias 13

(2007) – são fundamentadas pelo discurso pró-afeto familiar e pela crença na
família pluralista.
11

Instituto Brasileiro de Direito de Família.
Os dados sobre os cargos exercidos e posições ocupadas foram obtidos em consulta à página
do IBDFAM. Endereço: <www.ibdfam.org.br/>. As informações foram colhidas no início de 2012.
13
Em diálogo com Paulo Luiz Netto Lôbo (Entidades familiares constitucionalizadas in Anais do
III Congresso Brasileiro de Direito de Família, 2002:96), Maria Berenice Dias afirma: “A família é
o grupo social fundado essencialmente nos laços de afetividade após o desaparecimento da
família patriarcal, que desempenhava funções procriativas, econômicas, religiosas e políticas”
(2007:41).
12

12

Foram observados, ainda, outros dois dirigentes: o paulista Francisco
José Cahali (diretor consultivo do IBDFAM) e o gaúcho Rolf Hanssen Madaleno
(primeiro secretário).
A partir dos dados desses militantes, classificados como novos juristas,
foi possível observar elementos comuns em suas trajetórias. Pertencentes à
mesma geração, com idades aproximadas entre 50 e 65 anos, todos são
advogados. Ou seja, estão localizados, dentro do campo do direito, no espaço
de formulação e de interposição de teses para apreciação e convencimento dos
magistrados.

“Ser advogado” (de direito de família) posiciona os dirigentes do
I BDFAM num dos polos da hierarquia do campo do direito. Como
advogados, os membros destacados do Instituto são os
responsáveis, na maioria das vezes, pelo ingresso dos pedidos das
mais distintas ordens perante o Poder Judiciário. Requisições estas
que vão do reconhecimento do abandono afetivo, aos direitos
homoafetivos (W OHNRATH , 2012:44. Adaptado. Cf. BOURDIEU,
2001:176 e I SRAËL 2009:19/61).

Nas palavras de Pierre Bourdieu:

Son también los profesionales quiñes producen la necesidad de sus
propios servicios en problemas jurídicos, mediante su traducción en
el lenguaje del derecho, problemas expresados en el lenguaje
ordinario y proponiendo una evaluación anticipada de las
posibilidades de éxito de las consecuencias de las diferentes
estrategias; no cabe duda de que en su trabajo de construcción de
las disputas se guían por sus propios intereses financieros, pero
también por sus propias disposiciones éticas o políticas, principio de
afinidades socialmente fundadas con sus clientes (…), y en fin y
sobre todo, por sus intereses más específicos, aquellos que se
definen en sus relaciones objetivas con otros especialistas y que se
actualizan por ejemplo, en el propio recinto del tribunal (BOURDIEU ,
2001:195 in W OHNRATH , 2012:44/45)14.
14

“São também os interesses profissionais que produzem a necessidade de seus próprios
serviços, convertendo em problemas jurídicos, mediante sua tradução em linguagem jurídica,
problemas expressados em linguagem ordinária, e propondo uma avaliação antecipada das
possibilidades de êxito das consequências das diferentes estratégias; não cabe dúvida de que
em seu trabalho de construção das disputas, se guiam por seus próprios interesses financeiros,
mas também por suas próprias disposições éticas e políticas, princípio de afinidade socialmente
fundada com seus clientes (...), e enfim, por interesses mais específicos, aqueles que se
definem em suas relações objetivas com outros especialistas e que se atualizam, por exemplo,
no próprio recinto do tribunal” (Tradução livre. W OHNRATH, 2012:45. Nota de rodapé n. 40).
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Em consulta ao cadastro de inscritos na OAB15, São Paulo mostra-se
como o centro comum de atuação dos dirigentes mencionados, uma vez que
todos têm registro principal ou suplementar neste estado da federação – o
“maior colégio de advogados do Brasil”. Ademais, “três dos líderes do grupo
possuem inscrições suplementares na Ordem dos Advogados do Distrito
Federal, o que implica na possibilidade de advogar na Capital do país sem
limitações de causas, além da proximidade com o poder político central”
(W OHNRATH, 2012:44).
Neste cruzamento de trajetórias, além do ser advogado, outro dado
importante foi percebido: todos os dirigentes do IBDFAM têm alguma passagem
por pontifícia universidade. Ou seja, estão lotados em centros de formação
ligados à Igreja Católica (docência) ou foram formados por estes locais
(graduação ou pós-graduação).
A atuação acadêmica e a formação universitária dos presidentes do
grupo são exemplificativas. Rodrigo da Cunha Pereira (presidente) é professor

de direito de família na PUC-MG, ao passo que Maria Berenice Dias (vicepresidenta) é mestra em direito pela PUC-RS.
O mesmo padrão foi verificado nos outros dois líderes do IBDFAM
observados. Rolf Hanssen Madaleno, primeiro secretário, é mestre em direito

pela PUC-RS e professor desta universidade e da UNISINOS16. Já Francisco José
Cahali foi treinado, da graduação ao doutorado em direito, na PUC-SP –
instituição onde é docente17.

15

Fonte: <http://www2.oabsp.org.br/asp/consultaInscritos/consulta01.asp>.
A UNISINOS (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) é uma universidade fundada pela
Companhia de Jesus em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre/RS.
17
As trajetórias acadêmicas foram consultadas na Plataforma Lattes, CNPQ.
16
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LUTA POLÍTICA

A observação das trajetórias acadêmicas e profissionais dos dirigentes do
IBDFAM também nos mostra a importância, para esses líderes, da produção

doutrinária e a busca pela legitimidade para interpretar as regras jurídicas.
Dados obtidos na Plataforma Lattes, do CNPQ, revelam o grande número de
monografias, dissertações ou teses orientadas pelos indivíduos selecionados
neste estudo.

Embora locados em universidades católicas, muitos dos líderes do grupo
não coadunam com a posição dominante dentro da Igreja. Defendem o afeto
entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Igualmente, foram entusiastas da
recente alteração legislativa, que permitiu aos casais a simplificação do divórcio

(PEC 66)18. Ou seja, detém alguma flexibilidade dentro das instituições
acadêmicas nas quais se formaram ou são professores.
Esses militantes, produtores de artigos acadêmicos (difundidos em
revistas científicas e nas publicações do IBDFAM) ou de divulgação (veiculados

em jornais destacados – v.g. a disputa Cunha × Reale) também são os
responsáveis pelo maior congresso sobre direito familial realizado no país.
Essas estratégias ressaltam a busca dos novos juristas pelo reconhecimento da
capacidade em “dizer o direito de família” e em produzir/reproduzir as suas

interpretações sobre a organização doméstica contemporânea.
Ademais, à medida que o IDBFAM foi ganhando destaque nos circuitos
acadêmicos e jurídicos, o ingresso de um congressista nos quadros do Instituto
dinamizou a participação política dos seus experts. Este político, o Deputado

Federal Sérgio Barradas Carneiro, apresentou à Câmara o Estatuto das
Famílias: o projeto de lei n. 2285/2007 – que visa reformar todo o livro de família
presente no atual Código Civil brasileiro.

18

“Um dos principais responsáveis pela mudança que acelerou o pedido de divórcio é o Instituto
Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). O presidente da entidade, Rodrigo da Cunha Pereira,
diz que as mudanças seguem uma tendência de menor intervenção do Estado na vida do
cidadão, e que os contrários à aprovação adotam um discurso moralista ‘perigoso’” (OLIVEIRA,
2010).
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Sócio honorário do I BDFAM, Carneiro é herdeiro de uma tradicional
família de políticos baianos – seu pai, João Durval, é ex-governador
daquele Estado; já seu irmão mais velho, João Henrique, foi prefeito
de Salvador. Nascido aos 14 de outubro de 1960 é administrador de
empresas e advogado – bacharel pela Escola de Administração de
Empresas da Bahia (1979-1983) e pela Universidade Católica de
Salvador (1996-2000), respectivamente. Além disso, indica no seu
Currículo Lattes mestrado em Ciências da Família pela mesma
Universidade Católica (início em 1999) e docência na disciplina
“Estudos dos problemas brasileiros”, na UNIFACS/Salvador (...).
Sérgio Barradas Carneiro iniciou sua carreira política como Chefe
da Casa Civil (1986-1987), no período em que seu pai era o
Governador baiano. Anos depois, tornou-se vereador em Salvador e
Deputado Federal por aquele Estado (1995-1999) e no último
decênio retornou à Câmara Federal, sendo reeleito nas últimas
eleições para o mesmo cargo (...). Atualmente é filiado ao Partido
dos Trabalhadores, embora tenha passado por outras legendas
durante a sua trajetória, incluindo o PDT e o PSDB, protagonizando
uma ciranda partidária, pois migrou para lados opostos da cena
política atual – o que nos leva a crer que a sua sustentação não
está no partido, mas na gestão de seus capitais, sejam os
familiares, os acadêmicos ou as alianças com os juristas do I BDFAM
19
(W OHNRATH , 2012:57/59. Adaptado) .

Tendo Sérgio Barradas Carneiro como o legitimado para interposição do
Estatuto junto ao Poder Legislativo, o projeto foi formulado por uma comissão
composta pelos novos juristas20 e contém 274 artigos. Destaco o art. 5°, no qual
a afetividade é posta como um dos princípios fundamentais para aplicação da
proposta, caso convertida em lei.
Na justificativa desse projeto de lei oferecida à Câmara, o Deputado
Barradas Carneiro indica quais são os seus entendimentos, e as posições do
seu grupo, sobre o modelo ideal de organização da família. Sobre a filiação,
afirma:

19

Os dados de Sérgio Barradas Carneiro foram obtidos em consulta do Cadastro Nacional de
Advogados da OAB, ao Dicionário Biográfico da Câmara dos Deputados e ao Dicionário
Histórico-Biográfico Brasileiro (CPDOC/FGV).
20
Esta comissão foi composta, segundo um documento produzido pelo IBDFAM (2007), pelos
juristas: “i) Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka – livre-docente em direito e titular de
direito de família no Largo de S. Francisco/USP; ii) Luiz Edson Fachin – doutor em direito pela
PUC/SP e professor titular de direito civil na UFPR e na PUC/PR; iii) Maria Berenice Dias – já
citada neste trabalho; iv) Paulo Luiz Netto Lôbo – doutor em direito pela USP e professor no
mestrado/doutorado da UFPE, UFAL e UnB; v) Rodrigo da Cunha Pereira – já citado; vi) Rolf
Madaleno – já citado; e Rosana Fachin – desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná”
(W OHNRATH, 2012:59. Fontes: Plataforma Lattes; Edésio Passos – Jornal Paraná Online;
JusNavigandi; e Programas de pós-graduação em direito da USP, da UFPR e da PUC/PR).
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Filiação - A filiação é tratada de modo igualitário, pouco importando
a origem consangüínea ou socioafetiva (adoção, posse de estado
de filho ou inseminação artificial heteróloga). Almeja-se descortinar
os paradigmas parentais, materno-filiais e paterno-filiais que podem
apreender, no plano jurídico, a família como realidade
socioafetiva, coerente com o tempo e o espaço do Brasil de hoje,
recebendo a incidência dos princípios norteadores da superação
de dogmas preconceituosos.
Procurou-se distinguir com clareza, para se evitar as contradições
jurisprudenciais reinantes nesta matéria, o que é dever de registro
do nascimento, reconhecimento voluntário do filho, investigação
judicial de paternidade ou maternidade e impugnação da
paternidade e da maternidade ou da filiação. Nenhuma impugnação
deve prevalecer quando se constatar a existência de posse de
estado da filiação, consolidada na convivência familiar duradoura. A
presunção da paternidade e da maternidade, antes fundada na
necessidade de se apurar a legitimidade do filho, passou a ser
radicada na convivência dos pais durante a concepção, sejam eles
casados ou não.
Abandonou-se a concepção de poder dos pais sobre os filhos
para a de autoridade parental que, mais do que mudança de
nomenclatura, é a viragem para a afirmação do múnus, no
melhor interesse dos filhos, além de contemplar a
solidariedade que deve presidir as relações entre pais e filhos.
O direito de visita, já abandonado pelas legislações recentes, é
substituído pelo direito à convivência do pai não-guardião em
relação ao filho e deste em relação àquele. Os pais se separam
entre si, mas não dos filhos, que devem ter direito assegurado de
contato e convivência com ambos. Também é estimulada, sempre
que possível, a guarda compartilhada, no melhor interesse dos
filhos. A tutela das crianças e adolescentes teve suas regras
simplificadas no Estatuto das Famílias, procurando harmonizá-las
com as constantes no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
eliminando-se requisitos que se revelaram inúteis ou inibidores
desse relevante múnus.

Quanto à adoção, e para se evitar as colisões com o modelo
sistematizado no Estatuto da Criança e do Adolescente ou o
paralelismo legal hoje existente, ficaram enunciados neste projeto
de Estatuto das Famílias as normas e princípios gerais,
disciplinando-se a adoção de maiores e remetendo-se ao ECA a
adoção de crianças e adolescentes.
(Dep. Fed. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO. Projeto de Lei n. 2285/2007.
Justificação. p. 43/44, in W OHNRATH, 2012:55. Grifos meus).

O projeto de lei n. 2285/2007, o Estatuto das Famílias, continua em
análise pelas comissões da Câmara dos Deputados. É a mais ampla proposta
para reforma do Código Civil (Livro de Família).
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Além deste Estatuto, outros dois projetos buscam alterar as regras
jurídicas vigentes – incluindo, na lei, o afeto como dever parental. Preocupados
com mudanças pontuais na legislação, são de autoria de parlamentares que não
estão alinhados aos novos juristas. Ou seja, não têm as mesmas preocupações
e não seguem o mesmo perfil visualizado no Deputado Sérgio Barradas

Carneiro (W OHNRATH, 2012:61/114).
Refiro-me o projeto de lei n. 700/2007 (interposto no Senado Federal pelo
Bispo Marcelo Crivella) e ao projeto de lei n. 4294/2008 (apresentado à Câmara
por Carlos Bezerra) – em trâmite pelo Congresso. Dois políticos comprometidos
com as bancadas evangélica e ruralista, respectivamente21. Portanto, sem
ligações com as bandeiras levantadas pelo IBDFAM.
Ou seja, o ingresso desses dois congressistas nos debates sobre a
positivação do afeto familiar “responde a requisições religiosas [Crivella] ou
meramente ‘de ocasião’, sem o comprometimento ideológico de seu elaborador
com a causa dos experts do campo jurídico apreendidos na análise [Bezerra]”.
Os discursos e os modos de ação política e social dos novos juristas são bem
distintos daqueles repertórios mobilizados pelos autores dos projetos n.
700/2007 e n. 4294/2008 – ainda que, em dado momento, esses agentes
tenham posições aproximadas quanto à responsabilidade jurídica dos pais
ausentes e a necessidade dos progenitores amarem os seus filhos (W OHNRATH,
2012:118).

21

Ver quadros biográficos em anexo (especialmente quadro n. 02, com fontes especificadas).

18

CONCLUSÃO

Ao estudar os entendimentos dos Tribunais brasileiros sobre o dano
moral pelo abandono afetivo, percebi a recorrente participação de alguns juristas

nos debates e nas tentativas de reconhecimento judicial dessa questão outrora
privada. Aproximando as minhas lupas sobre esses militantes, responsáveis
pela construção acadêmica e pela interpretação jurídica da necessidade do
amor parental, identifiquei um lócus comum de circulação entre eles: o IBDFAM.

A partir deste ponto, para continuar investigando como foram construídos
os debates públicos sobre o amor familiar, segui as trilhas desses militantes do
campo jurídico – com interpenetrações no campo político. Ao cruzar os dados
sobre as suas trajetórias, mirando os seus capitais acadêmicos e profissionais,

pude apurar a similitude de concepção de direito familial para esses experts.
Importante foi perceber esses entendimentos, referentes à interpretação
do direito civil conforme os princípios constitucionais, dentro do contexto de
disputas após a reorganização do Estado brasileiro nas últimas décadas. Ficou
nítida, nas páginas do jornal Folha de S. Paulo, a luta para legitimar
determinada visão sobre o direito (transcritas pouco acima).
Docentes ou formados em universidades católicas, estabelecidos como
advogados de direito de família e autores de estudos acadêmicos sobre a
organização doméstica contemporânea, os dirigentes do grupo dos novos
juristas articularam os seus repertórios de ação com o ingresso, no Instituto, de
um parlamentar. Este deputado, detentor da prerrogativa de apresentar projetos
de lei ao nosso Congresso (capital político), propôs outras interpretações sobre
a legislação familial – tomando como fundamento as relações afetivas, ainda
não positivadas. “Naquele instante, o IBDFAM entrou, definitivamente, na disputa
simbólica para dizer o direito. Pois, ‘uma vez que consagra oficialmente novas
expressões, o campo político contribui para formar as representações do mundo
social’” (LENOIR, 1996a in W OHNRATH, 2012: 49/50. Tradução livre. Adaptado).
Assim, ficou possibilitada a apresentação e a apreciação política do
Estatuto das Famílias – projeto formulado por uma comissão de novos juristas,
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que almeja substituir o Livro de Família vigente no atual Código Civil. No
contexto dessa tentativa de alteração legislativa, outros dois projetos que
sustentam a necessidade dos pais amarem os seus filhos foram apresentados
ao Senado e à Câmara Federal (projetos n. 700/2007 e n. 4294/2008,
respectivamente). Sem a amplitude do Estatuto, e formulados por políticos sem

comprometimento com as causas do IBDFAM, inserem-se nos debates para
reconfiguração dos quadros jurídicos brasileiros.
O mote deste artigo foi perceber essas lutas ou disputas dentro dos
campos político e jurídico: como se constrói a pauta pública de um problema
social22 e como se movimentam os experts e os militantes em defesa de
determinada causa (cf. W OHNRATH, 2012:115/119).

22

No sentido proposto por Remi LENOIR (1996b).
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Quadro 01
Dados biográficos dos dirigentes do IBDFAM
QUADRO DE
DADOS
BIOGRÁFICOS
–
LIDERANÇAS
DO IBDFAM (em
2011)25

RODRIGO DA CUNHA
PEREIRA

MARIA BERENICE
DIAS

ROLF HANSSEN
MADALENO

FRANCISCO JOSÉ
CAHALI

POSIÇÃO OCUPADA
NO GRUPO/
ANO DE INGRESSO

Presidente/
Ingresso em 1997

Vice-presidenta/
Ingresso em 1997

1º secretário/
Ingresso em 1997

Dir. do conselho consultivo/
Ingresso em 1997

IDADE
APROXIMADA

50-55 anos

60-65 anos

55-60 anos

50-55 anos

ATIVIDADE
PROFISSIONAL

REGIÃO/ CIDADE/
ESTADO DE
ATUAÇÃO

Advogada/
ExAdvogado/
Professor
Advogado/ Professor de
desembargadora
no
Advogado/ Professor de
de direito de família
direito
de
família
RS/ Ex-professora de
direito de família (PUC/SP)
(PUC-Minas)
(PUC/RS e Unisinos/RS)
direito (Unisinos/RS)

Sudeste/
Belo Horizonte/
Minas Gerais

Sul/
Porto Alegre/
Rio Grande do Sul

Sul/
Porto Alegre/
Rio Grande do Sul

Sudeste/
São Paulo/
São Paulo

Sem informações

Santiago/
Rio Grande do Sul

Sem informações

Sem
informações

Sem informações

Filha
e
neta
de
desembargadores do
TJ/RS. Tem filha juíza.
Foi
casada
com
professor de direito
constitucional da USP

Sem informações

Parente do ex-presidente
do TJ/SP e professor titular
de direito civil da USP

Direito:
bacharel
UFRGS (1974/1978);
mestre
PUC/RS
(2005/2008)

Direito:
bacharel
PUC/SP
(1981/1985);
mestre
PUC/SP
(1994/1995);
doutor
PUC/SP
(1999-2001);
pós-doutor Universidad
de Salamanca/Esp.

CIDADE/ ESTADO
DE NASCIMENTO

CAPITAIS
FAMILIARES

CAPITAIS
ACADÊMICOS

ATIVIDADE
POLÍTICA
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Direito:
bac harel
UFMG (1978/1983);
es pec ialis ta UFMG;
mes tre
UFMG
(1994/1996); doutor
UFPR (2002/2004)

Direito:
bacharel
UFRGS (1974/1978);
mestre
PUC/RS
(1991/1992)

Conselheiro da OAB/MG
(1998 a 2003)

Presidente da “Comissão Conselheiro seccional da
de Diversidade Sexual” OAB/RS/ Vice-presidente
da OAB-RS/ Membro da do
Instituto
dos
AMB
Advogados/RS (1990)

Membro do conselho
consultivo
do
CNJ/
Membro de comissão
da OAB/SP e OAB/DF

Os quadros em anexo, adaptados neste artigo, constam originalmente em Vinicius W OHNRATH
(2012:168/172).
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Para confecção do quadro foram utilizadas as seguintes fontes – i) Dicionários Biográficos:
CPDOC/FGV; ii) site do IBDFAM; iii) CNPq, Plataforma Lattes; e iv) sites das universidades às
quais esses militantes estão relacionados (PUC-Minas, PUC-RS, PUC-SP, UFMG, UFPR,
UFRGS e USP).
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Cerca de 20 livros
publicados/ Participa
de
56
obras
coletivas/ 200 artigos
em jornais e revistas
especializadas.
Temática: direito de
família e homoafetivo

19 artigos entre 1998 e
2008/ 32 capítulos de
livros entre 1988 e
2009. Temática: direito
civil
(especialmente
direito de família)

9 artigos entre 1995 e
2007/
16
livros
publicados entre 2000 e
2007/ 32 capítulos de
livros entre 1988 e
2009. Temática: direito
de família

Sem informações

Orientou 153 trabalhos de
conclusão de curso e 1
especialização
na
PUC/RS, especialmente
em direito de família,
entre 1989 e 2009

Orientou 1 dissertação
de mestrado e 1 tese de
doutorado na PUC/SP
(concluídos)
e
está
orientando 9 mestrado e
1
especialização na
PUC/SP entre 2006 e
2011. Especialmente em
direito de família

C. Lattes: Sim/
Site: Sim

C. Lattes: Não/
Site: Sim

C. Lattes: Sim/
Site: Sim

C. Lattes: Sim/
Site: Sim

Muitas publicações em
co-autoria
com
membros do IBDFAM/
advogado patrono da
primeira
ação
por
abandono afetivo do
Brasil

Militante
dos
direitos
homoafetivos e militante
feminista/ fundadora do
primeiro escritório para
defesa
do
direito
homoafetivo/
única
gaúcha indicada pelo
Projeto 1000 mulheres
para o Prêmio Nobel da
Paz de 2005/ Recebeu o
Prêmio Direitos Humanos
da
Presidência
da
República em 2009

Sem informações

Muitas
public ações
em co-autoria com
membros do IBDFAM

9 artigos em periódicos
1999 e 2003/ 26
PUBLICAÇÕES entre
livros entre 1997 e
(TIPO/ TEMÁTICA/ ANO) 2006. Temática: direito
de família

Orientou 2 trabalhos de
conclusão de curso em
ACADÊMICAS
direito de família na
(TIPO/ TEMÁTICA/ ANO) PUC-Minas

ORIENTAÇÕES

CURRÍCULO
LATTES/
SITE PESSOAL OU
PROFISSIONAL

OUTROS DADOS/
INFORMAÇÕES
RELEVANTES
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Quadro 02
Dados biográficos dos autores dos PLs n. 2285/2007; n. 700/2007; e n. 4294/2008

QUADRO DE DADOS
BIOGRÁFICOS
–
AUTORES DOS PLs
(em 2011)26

Antônio Sérgio
Barradas Carneiro

Posição/
Ano de ingresso

Deputado Federal/BA
(2007-2011, reeleito)

Senador/RJ
(2003-2010, reeleito)

Deputado Federal/MT
(2007-2011, reeleito)

Número do projeto de
lei proposto

PL n° 2285/2007
(Estatuto das Famílias)

Projeto de Lei
n° 700/2007

Projeto de Lei
n° 4294/2008

Idade
aproximada

51 anos
(nasc. 14/10/1960)

54 anos
(nasc. 09/10/1957)

70 anos
(nasc. 04/11/1941)

Atividade profissional

Advogado e administrador de
empresas

Engenheiro civil e pastor
evangélico (bispo da IURD)

Advogado e industrial

Região/
Cidade/
Estado de atuação

Nordeste/
Salvador e Feira de Santana/
Bahia

Sudeste/
Rio de Janeiro/
Rio de Janeiro

Centro-oeste/
Cuiabá e Rondonópolis/
Mato Grosso

Cidade/
Estado de nascimento

Feira de Santana, Bahia

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Chapada dos Guimarães,
Mato Grosso

Religião que professa

Sem informações

Evangélica (IURD)

Sem informações

Filiação partidária
(2011)

Partido dos Trabalhadores (PT)

Partido Republicano Brasileiro
(PRB)

Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB)

26

Marcelo Bezerra Crivella Carlos Gomes Bezerra

Para confecção do quadro foram utilizadas as seguintes fontes – i) Dicionários Biográficos:
CPDOC/FGV; 53ª Legislatura e 54ª Legislaturas Câmara dos Deputados; Senado Federal (atual
legislatura); e ii) demais fontes: páginas pessoais dos referidos; CNPq, Plataforma Lattes;
Transparência Brasil (Projeto Excelências Parlamentares Brasileiras); e Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Este quadro também consta em W OHNRATH (2011:16/18).
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Partidos políticos
anteriores

PDT -> PSDB -> PDT -> PT (atual)

PL -> PMR -> PRB (atual)

PTB -> MDB -> PMDB (atual)

Presidente
da
Associação
Cuiabana
de
Estudantes
Secundários (1957);

Atividade
Política

Chefe da casa-civil/BA (1986/87);
Dep. Estadual/BA (1991/95);
Dep.
Federal
2007/11), reeleito

(1995/99

e

Dep. Estadual/MT (1974);
Eleito Senador na primeira
campanha disputada
(2003/10), reeleito

Dep. Federal/MT
2004/11), reeleito;

(1978

e

Prefeito de Rondonópolis/MT
(1982);
Governador do Mato Grosso
(1987)

Capitais
acadêmicos

Administração de empresas
(Escola de Administração de
Empresas da Bahia, 1979/83);
Direito (Universidade Católica de
Salvador, 1996/2000)
Mestrado em ciências da família
(Universidade
Católica de
Salvador, 1999-?)

Capitais familiares

Filho de João Durval,
Senador e ex-Governador
da Bahia, formado em
odontologia na UFBA e de
tradicional família. Irmão de
João Henrique Carneiro,
economista
(UFBA),
evangélico e ex-prefeito de
Salvador/BA

Engenharia civil (Faculdade de
Engenharia Civil de Barra do
Piraí/RJ);
Tenente (Escola de Oficiais da
Reserva do Exército);

Direito
(Univ. Federal do Mato Grosso)

Mestrado em engenharia civil
(Univ. de Pretória, África do Sul)

Família religiosa (origens
católicas). Sobrinho de Edir
Macedo, fundador da IURD

Filho de fazendeiro (Arão
Gomes Bezerra e Celina
Fialho
Bezerra).
Sua
segunda esposa é deputada
federal pelo Mato Grosso
(Tetê Bezerra)

Dados familiares
(casamentos, filhos, etc.)

Casado. Tem 3 filhos e 1 neto

Casado. Tem 3 filhos e 2 netos

Casado. 1 filho

Possuí currículo na
Plataforma Lattes e/ou
atividade acadêmica

Sim/ Atividade acadêmica na
UNIFACS (disciplina: “Estudos
dos problemas brasileiros”)

Não/ Atividade acadêmica na
Faculdade de Engenharia Civil
de Barra do Piraí/RJ (disciplina:
“Materiais de construção”)

Não/ O perfil do Dep. Fed. na
Câmara indica professor como
uma das ocupações (informação
não comprovada)

Possui site pessoal ou
profissional

Sim/
www.sergiobc.com.br

Sim/
marcelocrivella.com.br

Não
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Ligações com grupos
e/ou “bancadas”27

Sócio honorário do IBDFAM; Ligado à “bancada evangélica”;
Ligado à “bancada ruralista”
Herança política (alianças)
familiar

Publicação de livro: “Artigos
sobre
uma
questão
chamada família” (2004).

Outros dados/
informações relevantes

Seu pai (João Durval),
segundo o DHBB/ FGV,
teve “sua atuação política
baseada no permanente
contato com lideranças da
área de Feira de Santana,
onde fica a sua fazenda”
(sic).

Ligado à bancada dos
concessionários de rádio

“De
família
católica,
converteu-se
ao
protestantismo aos sete
anos influenciado por uma
vizinha, e mais tarde uma
tia o levou para a Igreja
Pentecostal da Nova Vida”
(Fonte: DHBB/FGV).

____

É cantor de música gospel
com
diversos
discos
lançados.
Possui
concessão
rádio/TV na cidade
Franca/SP.

de
de

* Este artigo baseou-se na dissertação “LAÇOS DE FAMÍLIA e EXPERTISE JURÍDICA”, defendida
por Vinicius Parolin Wohnrath e orientada por Agueda Bittencourt na Unicamp em ago. 2012.

Agências de fomento:
Fapesp (mestrado)
CNPQ (doutorado)

27

Fontes: Transparência Brasil. Disponível em: <http://www.transparencia.org.br/>. DIAP.
Disponível em: <http://www.diap.org.br/index.php/eleicoes-2010/bancadas-suprapartidarias/>.

