
 

 
 

LARISSA SEGALLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMINOLOGIA BILÍNGUE PORTUGUÊS/FRANCÊS DE 
TERMOS JURÍDICOS: CAMPO SEMÂNTICO DIREITO DE 

FAMÍLIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina 
2017



 

LARISSA SEGALLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMINOLOGIA BILÍNGUE PORTUGUÊS/FRANCÊS DE 
TERMOS JURÍDICOS: CAMPO SEMÂNTICO DIREITO DE 

FAMÍLIA 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de Letras 
Estrangeiras Modernas da Universidade 
Estadual de Londrina, como requisito parcial 
à obtenção do título de Bacharel em Letras – 
Língua e Cultura Francesas 
 
Orientadora: Profª. Ms. Eidele Maria 
Raimundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina 
2017



 

LARISSA SEGALLA 
 
 
 
 

TERMINOLOGIA BILÍNGUE PORTUGUÊS/FRANCÊS DE TERMOS 
JURÍDICOS: CAMPO SEMÂNTICO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Departamento de Línguas Estrangeiras 
Modernas da Universidade Estadual de 
Londrina, como requisito parcial à obtenção do 
título de Bacharel em Letras – Língua e Cultura 
Francesas. 
 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

____________________________________ 
Orientadora: Profª. Ms. Eidele Maria Raimundo 

Universidade Estadual de Londrina - UEL 
 
 
 
 

____________________________________ 
Prof. Dra. Sabrina Moura Aragão 

Universidade Estadual de Londrina - UEL 
 
 
 
 

____________________________________ 
Prof. Dra. Tatiana H. C. Rios Ferreira 

Universidade Estadual de Londrina - UEL 
 
 
 

Londrina, _____de ___________de _____. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha família 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus por ter me dado forças para chegar até aqui. 
Aos meu pais, meu irmão e a minha família que, cоm muito carinho 

е apoio, nãо mediram esforços para qυе еυ chegasse аté esta etapa dе minha vida, 

por terem acreditado em mim e feito esse caminho mais fácil. 

A minha orientadora não só pela constante orientação neste 

trabalho, mas sobretudo pela sua amizade, dedicação e incentivo ao longo do ano. 

A professora Josely Soncela pela ajuda e comentários que muito 

acrescentaram ao trabalho. 

Aos colegas de turma Álvaro Perini Canholi, Daiane Barbosa 

Teixeira e Michele Louise de Oliveira Mrtvi que não só deram forças na realização do 

trabalho, mas também fizeram esses quatro anos de curso bem melhor. 

As demais pessoas que estiveram presentes de alguma forma, 
sempre apoiando e torcendo por mim. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGALLA, Larissa. Terminologia Bilíngue Português/Francês de Termos 
Jurídicos: Campo semântico Direito de Família. 2016. 63 fls. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Letras – Língua e Cultura Francesas.) – Universidade Estadual 
de Londrina, Londrina, 2017. 

RESUMO 

A presente pesquisa terminológica se caracteriza pela coleta e organização dos 
termos do subdomínio do Direito Civil e campo semântico Direito de Família. Em um 
primeiro momento, é feita a definição da Terminologia, bem como é abordado seu 
histórico, seu objeto de estudo e sua relação com a Lexicografia. Em seguida, é 
realizada uma análise acerca do direito, assim como um comparativo entre o Direito 
de Família brasileiro e francês.  Por fim, tem-se a metodologia, na qual serão 
mostradas as etapas para a confecção do glossário bilíngue português-francês dos 
termos do Direito de Família e em seguida a descrição do corpus, ou seja, o 
glossário propriamente dito, contendo os termos em português e francês, os 
contextos em ambas as línguas e as definições. Pretende-se, assim, contribuir para 
o estudo da terminologia e auxiliar os operadores do Direito e tradutores. 

Palavras-chave: Terminologia jurídica. Direito de Família. Glossário jurídico. Direito 
francês. 
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Língua e Cultura Francesas.) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2017. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This terminological research is characterized by the collection and organization of 
terms of Civil Law subdomain and Family Law semantic field. At a first moment, the 
definition of Terminology is made, as well as is approached its history, object of study 
and relation with the Lexicography. Then, an analysis of the concept of Law is made, 
also a comparison between Brazilian and French Family Law. Finally, we have the 
methodology, which will show the steps for the preparation of the Portuguese-French 
bilingual glossary of Family Law terms and then the description of the corpus, that 
means the glossary itself, containing the terms in Portuguese and French, contexts in 
both languages and definitions. The aim is to contribute to the study of terminology 
and to assist legal operators and translators. 
 
 
Key-words: Legal Terminology. Family Law. Legal Glossary. French Law. 
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RÉSUMÉ 
 
 

Cette recherche terminologique est caractérisée par la collecte et l'organisation des 
termes du sous-domaine du Droit Civil et champ sémantique du Droit de la Famille. 
Tout d'abord, la définition de la Terminologie est faite, l’approché de son histoire, son 
objet d’étude et sa relation avec la lexicographie. Ensuite, une analyse de la loi est 
effectuée, ainsi qu'une comparaison entre le Droit de la Famille brésilienne et 
française. Finalement, nous avons la méthodologie, où sera présenté les étapes pour 
faire le glossaire bilingue portugais-français des termes du Droit de la Famille, puis la 
description du corpus, à savoir le glossaire lui-même, contenant les termes en 
portugais et en français, les contextes dans les deux langues et les définitions. Le 
but est donc de contribuer à l'étude de la terminologie et aider les opérateurs de droit 
et de traducteurs. 
 
 
Mots-Clés: Terminologie Juridique. Droit de la famille. Glossaire juridique. Droit 
Français. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A partir do século XVIII surgiu uma área de estudos conhecida como 
Terminologia, com trabalhos na área da Química, da Botânica e da Zoologia que se 

prolongou durante o século XIX com o desenvolvimento das ciências. Com o passar 

dos anos a Terminologia se tornou cada vez mais importante no cenário global, uma 

vez que seu objeto de estudo são os termos técnico-científicos, os quais são 

amplamente utilizados nas mais diversas áreas do conhecimento.  

Como disciplina científica, a Terminologia somente se desenvolveu a partir 

do século XX com o trabalho do engenheiro Eugen Wüster, que inaugura a Teoria 
Geral da Terminologia (TGT), com sua tese intitulada A Normalização Internacional 

da Terminologia Técnica, (1931). Na segunda metade do século XX surge uma nova 

proposta teórica: a Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT) sistematizada por 

Maria Teresa Cabré em 1999, com o intituito de complementar a teoria desenvolvida 
por Wüster. No entanto, Rondeau defende que a prática terminológica não é atual, 

pois o conhecimento especializando remonta desde os primórdios da humanidade: 
 

A terminologia não é um fenômeno recente. Com efeito, tão longe 
quanto se remonte na história do homem, desde que se manifesta a 
linguagem, nos encontramos em presença de línguas de 
especialidade, é assim que se encontra a terminologia dos filósofos 
gregos, a língua dos negócios dos comerciantes cretas, os vocábulos 
especializados da arte militar etc. (RONDEAU,1984 apud KRIEGER; 
FINATTO, 2004, p. 24) 

 
E ainda define a terminologia com base em três diferentes conceitos, haja 

vista tratar-se de um termo polissêmico: 
 
Conjunto de termos de um domínio, como por exemplo, a bioquímica, 
ou de uma disciplina, como por exemplo, a linguística [...]; 
Métodos de coleta e classificação de termos, de criação de 
neologismos, de normalização de termos, de difusão de termos, é o 
que usa os terminólogos e terminógrafos; 
Ciência em que o objeto é de ordem linguística, mas que é, 
essencialmente, pluri-disciplinar e participa às vezes da linguística, 
lógica, ontologia, classologia e da informática. (RONDEAU, 1984, p. 
18, tradução nossa)1 

                                                
1 L’ensemble des termes d’un domaine, comme par exemple la biochimie, ou d’une discipline, comme 
par exemple la linguistique [...];  
Les méthodes de collecte et de classement des termes, de création néologique, de normalisation des 
termes, de diffusion des termes : c’est ce à quoi s’emploient terminologues et terminographes;  
Une science dont l’object est d’ordre linguistique, mais qui est essentiellement pluri-disciplinaire et 
participe à la fois de la linguistique, de la logique, de l’ontologie, de la classologie et de l’informatique. 
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Com os estudos terminológicos, busca-se “assegurar a univocidade da 

comunicação científica internacionalmente” (KRIEGER; FINATTO, 2004), isto é, a 

busca por uma palavra que tenha um sentido único em um domínio particular em 

qualquer lugar do mundo. Essa padronização terminológica tem por finalidade 

facilitar a comunicação internacional a fim de evitar ambiguidades quanto ao uso do 

termo nos mais variados contextos.  
Assim, o presente trabalho tem como base o projeto de pesquisa em ensino 

de Terminologia Bilíngue desenvolvido por professores e alunos do curso de 

Bacharelado em Língua e Cultura Francesas da Universidade Estadual de Londrina, 

do qual participei como bolsista e cujo objetivo foi a elaboração de um glossário 

bilíngue português/francês dos termos da subárea da tradução. A Terminologia 

como disciplina aplicada se ocupa da produção de dicionários técnicos, científicos, 
glossários, banco de dados, entre outros. A partir daí, surgiu o interesse em elaborar 

um glossário de termos jurídicos. Estabelecido o domínio a ser estudado, foi 

necessário delimitar o subdomínio. É uma das características da Terminologia 

delimitar conceitos próprios de uma área técnico-científica, de uma profissão ou de 

uma ciência.  

O Direito, além de ter um conteúdo extenso, possui um vocabulário bastante 
específico, o vocabulário jurídico. Sendo assim, a necessidade de elaborar um 

glossário bilíngue português-francês veio ao encontro de meus estudos na 

graduação, uma vez que também tenho curso graduação em Direito e diariamente 

deparo-me com o vocabulário jurídico e seus diferentes conceitos e usos. Devido à 

sua extensão, foi preciso escolher uma área específica para esse estudo, sendo 

assim, após a leitura de diversos artigos e doutrinas foi possível identificar os ramos 

do direito brasileiro que se assemelhavam com o direito francês; ficou constatado 

que as áreas jurídicas que mais sofreram influências francesas foram: o Direito 

Administrativo, o Direito Internacional Público e Privado e o Direito Civil, específico 

em alguns temas. Por uma questão de afinidade e da inexistência de um glossário 

sobre tal subdomínio, foi escolhido o ramo do Direito Civil, mais precisamente o 
campo semântico do Direito de Família para ser objeto de estudo desse trabalho. 

Particularmente, no direito brasileiro, percebe-se a grande influência de 

países como Itália, França e Alemanha, além da expressiva utilização de termos 

específicos, os quais são responsáveis pela caracterização dessa área de 
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conhecimento. Sendo, portanto, indispensável a criação de dicionários e/ou 

glossários especializados bilíngues para auxiliar os tradutores e todas as pessoas 

que entram em contato com uma área específica em uma língua diferente, haja vista 
que, com o avanço da globalização, as trocas de conhecimentos entre os mais 

diversos países se intensificaram rapidamente, no entanto, as diferentes línguas 

ainda constituem uma barreira para a disseminação desses conhecimentos. Desse 

modo, o presente estudo poderá ser importante e ajudar não somente os tradutores 

jurídicos que trabalham com o direito de família, mas também os estudantes que se 

interessem pela área, participem de intercâmbios acadêmicos ou se deparem com 

os termos franceses durante seu estudo, uma vez que o Direito no mundo todo se 

inter-relaciona e acaba por influenciar a criação de novas leis em diferentes locais. 

Para a fundamentação teórica, no que concerne à Terminologia, foram 

utilizados conceitos dos mais renomados estudiosos da Terminologia, entre eles 

Guy Rondeau (1984), Francis Henrik Aubert (2001), Lidia de Almeida Barros (2004), 
Krieger e Finatto (2004), Maria Teresa Cabré (1993), entre outros. Todos os autores 

destacam a importância da Terminologia no cenário moderno e detalham como 
devem funcionar o trabalho do terminólogo, a delimitação do corpus e da área 

especializada a ser estudada, os problemas com os quais ele se depara na tentativa 

de encontrar os termos equivalentes em duas línguas diferentes e como se deve 

proceder na elaboração do glossário ou do dicionário monolíngue ou bilíngue. Por 
outro lado, para a fundamentação da área jurídica foram utilizados textos publicados 

em revistas de várias universidades brasileiras, os quais ressaltam a grande 

influência e importância que o Código Napoleônico exerceu sobre o Direito 

Brasileiro. Fica claro que a influência maior pairava sobre o Código Civil de 1916, 

mas, ainda assim, é possível observar várias semelhanças entre os Códigos da era 

de Napoleão e o Código Civil Brasileiro atual. 

O principal objetivo deste trabalho de pesquisa é elaborar um glossário 

bilíngue português-francês de caráter descritivo e temático de alguns termos 

jurídicos referentes ao Direito Civil, campo semântico do Direito de Família. Para 

isso, foi imprescindível levantar termos específicos da área jurídica do Direito de 

Família em um corpus previamente definido, como doutrinas, leis (Código Civil de 

2002 e Estatuto da Criança e do Adolescente), jurisprudências e artigos científicos 
em língua portuguesa; elaborar uma ficha terminológica a fim de organizar esses 
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termos juntamente com seus contextos e suas fontes, elaborar as definições; e, 

finalmente, buscar as equivalências dos termos jurídicos em língua francesa.  

 Para chegar aos objetivos propostos, o trabalho está dividido em cinco 
partes, sendo elas: 

A primeira consiste na apresentação da Terminologia como disciplina e 

como área de estudo, sua definição, seu histórico, as teorias que foram 

imprescindíveis para seu desenvolvimento, o papel fundamental que desempenha 

na atualidade e sua importância. Em seguida, são explicitadas a definição termo e a 

diferença entre as lexias da língua comum e os termos específicos. Por fim, 

apresenta-se uma comparação entre a Lexicografia e a Terminologia, tendo em vista 

que essas disciplinas estão inter-relacionadas na elaboração de dicionários e 

glossários. 

Na segunda parte, é feito um breve resumo do conceito de Direito, suas 

ramificações, bem como são explicadas as influências francesas no Direito Brasileiro 
e no Direito de Família, mais precisamente em relação ao Código Napoleônico, tanto 

as semelhanças quanto as discrepâncias. Também é abordada a necessidade da 

criação dos termos jurídicos para a caracterização da área e sua utilização. 

Na terceira parte é apresentada a metodologia do trabalho, ou seja, aborda-

se a pesquisa bibliográfica, a escolha do domínio e da língua a ser trabalhada, o 

estabelecimento do subdomínio, a delimitação do campo semântico, a escolha do 
corpus, a coleta dos termos jurídicos e a montagem da ficha terminológica. 

Em seguida, na quarta parte, é feita a apresentação do corpus, isto é, a 

apresentação do glossário bilíngue, devidamente organizado em verbetes, com os 

termos na língua de partida e língua de chegada, contextos nas duas línguas e suas 

respectivas definições em língua portuguesa. O glossário conta com as notas e 

índices remissivos, quando forem necessários. 

E, por fim, tem-se a conclusão do trabalho, em que se faz uma análise dos 

contextos nos quais os termos estão inseridos, bem como se versa sobre as 

equivalências encontradas, incluindo as dificuldades inerentes à pesquisa 

terminológica.  

As referências bibliográficas trazem os materiais utilizados para o 

embasamento referente à Terminologia, à fundamentação teórica e jurídica, ao 
corpus, ou seja, as doutrinas e outros textos utilizados na coleta dos termos, e 
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dicionários específicos, utilizados para ajudar na confecção dos conceitos dos 

termos do glossário. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 TERMINOLOGIA: DEFINIÇÕES E HISTÓRICO  
 

A Terminologia, vista como o conjunto de termos próprios de uma 

determinada área de conhecimento, não é uma prática recente. Desde quando a 

linguagem humana é conhecida e estudada, ela existe, tendo em vista que para 

poder se comunicar, os homens se utilizavam de palavras específicas, na medida 

em que criavam e davam nomes aos mais variados objetos, coisas, animais, 

contribuindo assim para a criação de vocabulários especializados, como destaca 

Barros, “em um mundo multilíngue e no contato entre civilizações, sente-se a 

necessidade de compreender o universo nomeado por outros homens e começa, 

então, a compilar palavras, relacionar conteúdos, identificar equivalentes” (BARROS, 

2004, p. 28). 
A partir da Revolução Industrial e da consolidação de uma sociedade mais 

industrial, as palavas pertencentes a um vocabulário específico passariam a ter 

maior importância, e consequentemente, tornar-se-iam objeto de estudo da 

Terminologia. 

Desse modo, com a intensa troca de informações surgiu a necessidade de 

criação de glossários e dicionários especializados monolíngues e bilíngues, os quais 
ajudavam a organizar esses termos específicos, facilitando a troca de conhecimento 

e a comunicação entre os falantes de diferentes línguas e estudiosos das diferentes 

áreas, o que contribuiu para o surgimento da Terminologia como área de estudo de 

termos e conceitos específicos. 
Portanto, podemos compreender terminologia dois modos distintos: o 

primeiro diz respeito ao “estudo científico dos conceitos e dos termos em uso nas 

línguas de especialidade” (ISO 1087, 1990 apud BARROS, 2004, p. 34), ou seja, 

trata-se da disciplina responsável pelo estudo dos termos especializados. Já o 

segundo diz respeito ao “conjunto de termos específicos de uma área científica e/ou 

técnica” (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 16), isto é, os termos propriamente ditos. 

Devido a essa possibilidade de dois significados, o termo terminologia é considerado 

polissêmico. Rondeau (1984), como já foi dito, também caracterizava a Terminologia 
como disciplina e conjunto de termos, no entanto, além dessas, também atribuía a 

ela o método de coleta.  
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A Terminologia como disciplina teve suas bases fixadas com as Escolas de 

Viena, Praga e Rússia. Rondeau (1984), um dos maiores autores da Terminologia, 

atribui à Rússia a primazia dos estudos terminológicos: 
 

É preciso dizer que foi na URSS que nasceu a Terminologia como 
disciplina científica, enquanto na Áustria se elaboravam métodos de 
tratamentos dos dados terminológicos (RONDEAU, 1984 apud 
BARROS, 2004, p. 49). 
 

No entanto, todas as escolas apresentavam características comuns, quais 

sejam “a valorização da dimensão cognitiva dos termos e o delineamento de 

diretrizes para a sistematização dos métodos de trabalho terminológico” (KRIEGER; 

FINATTO, 2004, p. 31). Assim sendo, esses estudos buscavam uma metodologia 

para caracterizar as unidades terminológicas, tendo por base que os termos são 

“denominações de conceitos” (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 31), fundamentais para 

a comunicação entre profissionais.  

Tais características também faziam parte do estudo de Eugen Wüster, 

criador da Teoria Geral da Terminologia (TGT) e fundador da Escola de Viena. 
Segundo Barros (2004), o autor austríaco defendia que a Terminologia tinha por 

objetivo dar bases para que houvesse a eliminação de termos ambíguos nos 

discursos técnico-científicos. Com isso, pode-se dizer que ele buscava a 

univocidade do termo, ou seja, uma palavra que tivesse apenas um significado no 

mundo todo, a fim de facilitar a comunicação internacional e evitar uma possível 

ambiguidade que o termo poderia provocar. Seu trabalho se distancia da Linguística, 
uma vez que somente se interessa pelo termo, deixando de lado o contexto, o léxico 

e o discurso. O autor alega que tais unidades são autônomas entre si. A sua 
definição de termo também se distancia da definição estabelecida pela Linguística 

Geral que: 

 
caracteriza-se pela possibilidade de descrição de um conceito por 
meio de uma definição como passo anterior à própria relação 
conceito-termo. [...] Pode-se identificar um conjunto de conceitos de 
um domínio especializado, organizá-los em um sistema estruturado e 
defini-los sem mesmo identificar com precisão os termos que o 
designaram (BARROS, 2004, p. 56). 
 

No mais, ainda de acordo como Barros (2004), Wüster classifica a 

Terminologia em normativa e descritiva: a primeira tem por objetivo a padronização 
dos termos e a eliminação de sinônimos e homônimos. Já a segunda se ocupa da 
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coleta dos termos e suas definições; o trabalho tem por finalidade a elaboração de 

dicionários, glossários ou vocabulários. 

A Teoria Geral da Terminologia foi a base na qual os estudos acerca da 
Terminologia puderam se desenvolver, embora tenha tido como objetivo “padronizar 

os léxicos especializados para favorecer a eficácia das comunicações científicas e 

técnicas em plano internacional” (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 32), ela ajudou a 

Terminologia a se estabelecer como disciplina e como objeto de estudo. 

Outra teoria importante foi a Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT), 

criada pela linguista espanhola Maria Teresa Cabré, a fim de complementar a teoria 

criada por Wüster e criar uma “nova proposta teórico-metodológica” (BARROS, 

2004, p. 57), haja vista que a TGT pressupõe que “o conhecimento especializado é 

uniforme e independente das línguas e culturas” (CABRÉ, 1999a apud BARROS, 

2004, p. 57), sendo assim considerado um modelo “realista e idealista” (BARROS, 

2004, p. 57). 
Cabré (1993) defende que não há distinção entre o termo e a palavra. O 

termo, além de exprimir conceitos especializados, não deixa de ser uma palavra 

comum de uma língua. Ao contrário do que defendia a TGT, a TCT defende que o 

signo terminológico é apenas uma unidade linguística com forma e conteúdo que 

não estão vinculados, ou seja, se uma unidade linguística é utilizada fora de um 

contexto, ela somente será uma unidade linguística. Para que a palavra seja 
considerada termo é primordial que esteja inserida em um contexto especializado ou 

em determinada situação. Assim, o termo só é considerado objeto da terminologia 

quando inserido nas comunicações especializadas. 

Os fundamentos utilizados pela linguista para a criação da TCT têm por 

base três teorias:  

a) Teoria do conhecimento, que se ocupa de estudos relativos às 

possibilidades e tipos de conceptualização da realidade, e a relação 

conceito designação; 

b) Teoria da comunicação, que estuda os tipos de situação comunicativa 

passíveis de realização, a relação entre situação e tipo de comunicação, 

e explica as características, possibilidades e limites dos diferentes 

sistemas de expressão de um conceito; 
c) Teoria da linguagem, capaz de analisar as unidades terminológicas em 

sua generalidade (como unidades da língua geral) e em suas 
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particularidades (como unidades linguísticas que designam conceitos de 

um dado domínio em uma dada situação de uso) (CABRÉ, 1999a apud 

BARROS, 2004, p. 58)  
A TCT, segundo Barros (2004), tem por base uma visão comunicativa da 

linguagem, como o próprio nome já sugere, e dos signos linguísticos usados em um 

domínio específico. O principal objetivo dessa teoria seria: 
  

Descrever formal, semântica e funcionalmente as unidades que 
podem adquirir valor terminológico, dar conta de como são ativados e 
explicar suas relações com outros tipos de signos do mesmo ou 
distinto sistema, para fazer progredir os conhecimentos sobre a 
comunicação especializada e as unidades que nela se usam 
(CABRÉ, 1999b apud BARROS, 2004, p. 59). 

 
Portanto, pode-se depreender que as duas teorias, a geral e a comunicativa, 

serviram de base, juntamente ao desenvolvimento dos estudos das outras Escolas, 

para que a Terminologia pudesse se fixar e se desenvolver como área de estudo, 

sendo de extrema importância no cenário global atual, como destaca Rondeau 
(1984) ao dizer que a Terminologia é um fenômeno sociolinguístico devido à 

expansão e ao aumento considerável das atividades terminológicas no mundo todo. 

 
2.1.1 Termo 
 

O termo ou unidade terminológica é o principal objeto de estudo da 

Terminologia. Eugene Wüster, pai da Teoria Geral da Terminologia, ao conceber sua 

definição, destaca a importância do conceito para a caracterização do termo:  
 

Uma unidade terminológica consiste em uma palavra à qual se 
atribui um conceito como seu significado [...], ao passo que, para a 
maioria dos linguistas atuais, a palavra é uma unidade inseparável 
composta de forma e conteúdo (WUSTER, 1998 apud KRIEGER; 
FINATTO, 2004, p. 76, grifos do autor).  
 

Assim, depreende-se que para que uma palavra seja considerada um termo 

ela deve apresentar um conceito. Segundo Krieger e Finatto (2004), Wüster salienta 

que a compreensão do termo “está fundamentada no papel da dimensão conceitual 

do signo linguístico que responde, neste caso, pelo denominado conteúdo 

especializado” (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 76). É, também, a partir desse 
conceito que pode ser observada a diferença entre um léxico geral da língua e um 

termo específico, objeto de estudo da terminologia. 
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Outro elemento que caracteriza o termo é a sua invariabilidade semântica. 

Para que as palavras de uma determinada língua tenham um significado, é 

imprescindível que elas estejam inseridas em contextos. A unidade terminológica 
não apresenta essa necessidade, haja vista que apenas está relacionada às áreas 

das ciências e/ou técnicas, o que faz com que o termo apresente seu caráter 

onomasiológico. Krieger e Finatto defendem que “o plano do conteúdo dos termos é 

compreendido como da ordem dos conceitos, enquanto o das palavras comuns da 

língua é da ordem dos significados” (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 77). 

Outra característica importante do termo é a sua univocidade, tendo em 

vista que dentro de determinado domínio possui uma única denominação, de modo 

a permitir que o termo seja utilizado em diferentes lugares com o mesmo significado. 

A respeito disso, Rondeau diz que: 
 

O termo caracteriza-se no sentido de que para uma noção dada, há, 
teoricamente, uma única denominação. Esta característica do termo 
se funda sobre um postulado da terminologia: o da relação de 
univocidade entre denominação (significante) e noção (significado, 
relação do tipo reflexiva) (RONDEAU, 1984 apud KRIEGER; 
FINATTO, 2004, p. 77). 

 

Em relação formação do termo, podemos mencionar três modos. É possível 

dizer que o primeiro modo está relacionado à “especialização de uma palavra da 
língua comum”2 (RONDEAU, 1984, p. 20, tradução nossa) dentro de um domínio 

especializado,ou seja, uma palavra que foi inserida em um contexto específico. O 

segundo modo seria por meio de neologismos, isto é, por meio de criação de novos 

termos e, por fim, pelo “uso de formas perifrásticas ou sintagmáticas mais ou menos 

complexas”3. (RONDEAU, 1984, p.20, tradução nossa). Por formas perifrásticas 

podemos entender as expressões verbais, ao passo que as formas sintagmáticas 

são expressões simples ou compostas, derivadas de substantivos. 

Assim, pode-se analisar que o termo não se confunde com as palavras que 

são utilizadas em nosso dia a dia, tendo em vista que seu uso busca e apresenta a 

univocidade, do mesmo modo que possui um conceito próprio e, por fim, que está 

inserido dentro de um contexto específico de uma ciência ou área técnica. Ao passo 

que o uso da palavra não tem por objetivo a univocidade e pode estar inserida 

                                                
2 La spécialisation d’un mot de la langue commune. 
3 Recours aux formes périphrastiques ou syntagmatiques plus ou moins complexes. 
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dentro de inúmeros contextos que dependem da situação e condição de cada 

usuário, apresentando um significado distinto em cada um deles. 

 
2.1.1.1 Terminologia e Lexicografia 

 

Francis Aubert, outro grande nome da Terminologia atual, defende que tanto 

a Terminologia, quanto a Lexicografia, possuem os mesmos objetos de estudo, 

quais sejam, os componentes lexicais, e, por isso, possuem similaridades, como por 

exemplo, a elaboração dos glossários e dicionários. Cabré (1999) reconhece que a 

Lexicografia, por ser uma área de estudo mais ampla, abrange o campo da 

terminologia. No entanto, as duas áreas também possuem diferenças, como Aubert 

(2001) expõe a seguir: 
 
A lexicografia considera as palavras enquanto parte do léxico, ou 
seja, como fazendo parte do conjunto de unidades de que uma 
determinada comunidade dispõe para se comunicar por intermédio 
da língua. Já a terminologia considera as palavras enquanto um 
conjunto delimitado por uma situação concreta de utilização 
(AUBERT, 2001, p. 26). 

 
Isto quer dizer que a Lexicografia está mais relacionada ao léxico, no 

entanto de forma generalizada, como as palavras que fazem parte de determinada 

sociedade. A Terminologia, por sua vez, está relacionada ao termo específico 

utilizado dentro de uma situaçao única. A diferença não diz respeito somente à 
utilização do termo, mas também em relação à metodologia utilizada no trabalho, a 

identificação, assim como a análise feita sobre os termos. 

No que tange à metodologia dos trabalhos, Aubert (2001) defende que a 

seleção dos termos na Terminologia está vinculada à verificação da utilização do 

termo no domínio escolhido, isto é, se o termo escolhido para o trabalho não 

pertence efetivamente ao domínio, ele não pode ser considerado um termo 
específico daquela terminologia, sendo, então, considerada somente uma palavra 

simples. No que tange ao trabalho lexicográfico, a seleção das palavras e/ou termos 

é feita de acordo com seus valores semânticos e com a frequência com que ela é 

utilizada pelos falantes de uma determinada língua. 

No que concerne à análise dos objetos de estudo, a Lexicografia busca a 

elaboração de uma definição, ao passo que a Terminologia busca identificar o 
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domínio no qual aquele termo é utilizado e como ele deve ser usado. Aubert (2001) 

defende que: 
 

Mais importante do que definir – é discutível se a definição é tarefa 
do terminólogo ou do especialista de assunto – é identificar os 
traços semânticos mais pertinentes: natureza – “como é”; finalidade 
– “para que serve”; função – “como funciona”; material – “do que é 
feito”; ou, ainda, os empregos característicos, os torneios de frase 
específicos do vocabulário empregado na situação em estudo 
(AUBERT, 2001, p. 30). 

 
O trabalho final da terminologia está relacionado ao verbete no glossário, 

composta pelos termos, tanto em sua língua de partida, quanto em sua língua de 

chegada, o contexto em que esse termo é utilizado naquele domínio específico, bem 

como sua fonte. Pode ser incluído na ficha algumas notas e índices remissivos. Para 
a Terminologia, o contexto não necessariamente definitório, mas sim um meio pelo 

qual se pode relacionar o termo e seu conceito.  Por outro lado, o trabalho da 

Lexicografia é finalizado com um verbete de dicionário, o qual também conta com a 

palavra e sua definição, mas difere ao trazer informações “etimológicas, gramaticais, 

como gênero, ortografia, regência, bem como indicações de usos regionais, 

profissionais entre outros (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 37) 

Desta forma, pode-se dizer que ambas as áreas possuem um aspecto tanto 

teórico quanto prático. As duas áreas de conhecimento estão ligadas ao léxico de 

determinado idioma e buscam, por meio de estudos, organizá-los, sendo que no 

caso da Lexicografia o léxico é mais geral e um dos seus critérios é a frequência em 

que é utilizado e na Terminologia é mais específico, variando de acordo com a área 

de conhecimento estudada. Contudo, apresentam metodologias e objetivos distintos, 
bem como o público a quem se destina pode ser diferenciado. 
 
2.2 DIREITO: DEFINIÇÃO  
 

O Direito, assim como a Terminologia, não possui somente uma definição, 
podendo valer-se tanto do direito objetivo, quanto do direito subjetivo. Segundo o 

jurista Miguel Reale (2016), o direito objetivo está relacionado às seguintes 

acepções: 
 

Direito significa, por conseguinte, tanto o ordenamento jurídico, ou 
seja, o sistema de normas ou regras jurídicas que traça aos homens 
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determinadas formas de comportamento, conferindo-lhes 
possibilidades de agir, como o tipo de ciência que estuda a Ciência 
do Direito ou Jurisprudência (REALE, 2016, p. 62). 

 
Portanto, o Direito objetivo está relacionado às leis e às normas criadas pelo 

homem e que são impostas a todos, de modo que vivam de maneira harmônica em 

toda a sociedade e garantam a ordem jurídica. Por outro lado, o direito subjetivo está 

vinculado à “regra de direito vista por dentro” (REALE, 2016, p. 62), isto é, ao direito 

que cada cidadão possui, de acordo com o que está disposto nas normas jurídicas, 

de maneira que tenha seus interesses garantidos e protegidos. Diante do exposto, 

não se pode falar em direito objetivo, sem que ele esteja associado ao direito 

subjetivo; ambos estão interligados, haja vista que, segundo Reale, a norma, por ser 

uma integração de fatos e valores, propõe-se a alguém para que determinada coisa 
aconteça. 

O Direito ainda pode ser dividido em duas classes: o direito privado e o 

direito público. Este último diz respeito às “relações que se referem ao Estado e 

traduzem o predomínio do interesse coletivo” (REALE, 2016, p. 4). Em contrapartida, 

o primeiro remete-se às relações que os indivíduos estabelecem entre si. 

Como disciplina, o Direito se subdivide em: Direito Constitucional, Direito 

Penal, Direito Administrativo, Direito Tributário e Direito Internacional, sendo estes 

pertencentes à esfera pública; e em Direito Civil, Direito Internacional e Direito 

Comercial, que estão vinculados ao direito privado. Todos esses ramos sofreram 

influências de alguns países europeus, como a Itália, Alemanha e França no 

momento da criação de seus respectivos códigos. No entanto, as influências 

francesas são mais visíveis no Direito Administrativo, Direito Internacional Público e 
Privado e Direito Civil, sendo específico em alguns temas. 

O Direito de Família, subdivisão do Direito Civil e objeto desse estudo, é um 

dos ramos do Direito que mais está relacionado às pessoas e à vida, haja vista que 

todos os indivíduos provêm de uma família e, a partir dela, aprendem como viver em 

uma sociedade e estabelecer vínculos com outras pessoas. Carlos Roberto 
Gonçalves, conhecido doutrinador na área cível, defende que o “direito de família 

regula exatamente as relações entre seus diversos membros e as consequências 

que delas resultam para as pessoas e bens” (GONÇALVES, 2016, p. 18). O autor 

ainda define como objeto de estudo desse ramo o conjunto de disposições, pessoais 
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e patrimoniais, que surgem a partir do momento em que as pessoas se vinculam, 

seja por meio do casamento, do parentesco ou da afinidade.  

O Direito é uma área de conhecimento muito conhecida por ter uma 
linguagem técnica muito específica, na qual apenas aqueles que têm constante 

contato com a área conhecem e são capazes de utilizar essa linguagem tão 

específica. Essa linguagem técnica é muito usada em Tribunais, decisões e até 

mesmo na comunicação entre advogados, juízes, promotores, desembargadores, 

entre outros. A utilização de vocabulário específico serve para a caracterização 

dessa área de estudo, a fim de que os termos jurídicos não se confundam com os 

termos comuns, ou seja, “têm sentido ou acepção propriamente jurídica, pelo que 

afirmam situações adequadas ou assinalam circunstâncias que têm título ou 

ingresso nos diversos regimes legais instituídos” (PLÁCIDO; SILVA, 2014). 
 

Assim, a Terminologia Jurídica é de suma importância por auxiliar os 

operadores do Direito a se comunicarem e a trabalharem, de modo a evitar 
possíveis ambiguidades que comumente aparecem em todas as línguas.  

 

2.2.1 Direito Brasileiro e Direito Francês 
 

A lei francesa sofreu diversas alterações no período após a Revolução 

Francesa, uma vez que houve uma mudança na estrutura da sociedade, bem como 

no regime político, sendo Napoleão Bonaparte o grande responsável pela criação do 

Código Civil Francês, também conhecido como Código Napoleônico, que ainda está 

em vigor, no entanto sofreu algumas alterações ao longo dos anos. Tal código teve 
por base a declaração dos Direitos do Homem, bem como os ideais da revolução, 

quais sejam, liberdade, igualdade e fraternidade, bem como influenciou de maneira 

quase que total a criação do Código Civil Brasileiro de 1916, sendo que algumas 

influências ainda perduram no Código Civil de 2002. No que tange ao Direito de 

Família, são encontradas tanto convergências quanto divergências.  

O Código Napoleônico inovou ao atribuir ao casamento civil uma natureza 
jurídica contratual, isto é, o casamento nada mais é do que um contrato celebrado 

entre as partes. Deve-se frisar que, como exposto pelo Desembargador do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Sylvio Capanema de Souza (2004), antes 

do advento do referido código, a Igreja tinha grande influência sobre o casamento, 
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sendo que tal posicionamento de instituir o casamento com uma natureza contratual 

enfraqueceu esse poder. Acerca da natureza jurídica do casamento, não há um 

consenso na doutrina brasileira. O Código Civil Brasileiro não estabelece nenhum 
parâmetro acerca da natureza jurídica do matrimônio, de tal forma que alguns 

juristas vão ao encontro do pensamento napoleônico, porém outros defendem uma 

concepção institucionalista, isto é, o casamento é visto como uma instituição. Há, 

ainda, juristas que acreditam que a natureza jurídica do casamento civil é uma 

mistura das duas concepções anteriormente citadas. Ao instituir o casamento como 

um contrato, Napoleão deu ensejo à adoção do divórcio consensual como forma de 

dissolução da sociedade conjugal:  
 

No momento em que se vislumbrava, no casamento, a existência de 
um contrato, era imperiosa a adoção do divórcio, como forma de 
extingui-lo, pelo distrato, rompendo-se, assim, a tradição canônica da 
indissolubilidade do vínculo matrimonial, o que abriu portas para a 
visão Moderna do Direito de Família (DE SOUZA, 2004, p. 45). 
 

Portanto, essa influência permanece até hoje e se concretiza com a criação 

da Lei Nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977, mais conhecida como Lei do Divórcio. 

Outra grande convergência entre o Direito Francês e o Direito Brasileiro está 

relacionada aos direitos inerentes ao homem e à mulher, vistos como partes 

integrantes do vínculo familiar. Antes da Revolução Francesa e, consequentemente, 
da criação do Código Napoleônico, a diferença entre homens e mulheres era 

gritante, sendo as mulheres detentoras de poucos direitos. O homem era, 

basicamente, o único responsável pelo sustento da família. Napoleão inovou ao 

reduzir essas diferenças, no entanto, “embora procurando alcançar os ideais de 

igualdade, emanados da Declaração dos Direitos do Homem, o Código Napoleão, 

refletindo os valores de sua época, organizou a família ainda consagrando o poder 

marital” (DE SOUZA, 2004, p. 44). O poder marital não mais está presente no Direito 

Francês, de modo que, assim como no Direito Brasileiro, tanto o homem quanto a 

mulher são sujeito de deveres e obrigações perante a família.  

A adoção também é uma grande semelhança existente entre o direito 

brasileiro e o direito francês e sua instituição se deu graças a Napoleão. No entanto, 

no sistema francês a adoção somente era possível para os maiores de 50 anos. O 
Código Civil Brasileiro de 1916 atribuía à adoção um caráter contratual, de tal modo 

que o:  
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adotante e adotado, diante de simples escritura pública, podiam 
acertar a adoção, sem qualquer interferência do Estado para sua 
outorga. O parentesco resultante limitava-se ao adotante e adotado, 
o que levava à exclusão dos direitos sucessórios se os adotantes 
tivessem filhos legítimos ou reconhecidos. Os vínculos 
consanguíneos permaneciam com os pais biológicos, passando-se 
apenas o pátrio poder ao adotante (SENADO FEDERAL, 2013). 

 
Atualmente, tais características não vigoram mais, haja vista que a 

Constituição Federal eliminou qualquer distinção entre os filhos adotados e os filhos 

biológicos, tendo ambos os mesmos direitos, não sendo passíveis de diferenciação 
de qualquer natureza. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece, 

em seu artigo 41, que o vínculo consanguíneo com os pais e parentes não 

permanecem, salvo em caso de impedimentos matrimoniais. É certo que a adoção 

para o Código Francês de 1804 é muito diferente da que se tem atualmente, porém, 

deve-se atribuir à Napoleão o ressurgimento da questão, haja vista que, desde a 

Idade Média, tal instituição estava em desuso. 
Diante do exposto, é evidente o quanto o Código Napoleônico influenciou a 

criação das leis brasileiras, tanto as que vigoraram no Código Civil de 1916, quanto 

as que vigoram ainda hoje por meio do Código Civil de 2002. Napoleão foi um dos 

responsáveis pela modernização do Direito de Família e tal caracterização pode ser 

vista em relação à adoção, bem como ao divórcio consensual.  
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3 METODOLOGIA 
 

A pesquisa terminológica pode ser dividida em temática e objetiva. A 

pesquisa temática tem por objetivo, segundo Rondeau (1984), estabelecer, de 

maneira quase que exaustiva, todos os termos que estão ligados a uma atividade, 

disciplina, área de estudo, domínio específico, ciência, entre outros, ao passo que a 

pesquisa objetiva busca responder algumas questões específicas. O presente 
trabalho se utilizou da pesquisa terminológica temática. 

Rondeau (1984) defende que a pesquisa terminológica temática pressupõe 

algumas etapas para seu desenvolvimento, entre as quais podemos citar a escolha 
do domínio e da língua de trabalho, a delimitação do subdomínio, a coleta do corpus 

do trabalho terminológico, o estabelecimento da árvore de domínio, bem como a 

coleta e classificação de termos. 
O domínio diz respeito à área de conhecimento ou científica na qual o 

trabalho vai se basear, em muitos casos, por ser muito ampla e englobar diversas 

redes que estão conectadas entre si, é sugerido que seja feito um recorte a fim de 

delimitar a área, sendo necessária a escolha de um subdomínio, especificando e 

direcionando melhor a pesquisa terminológica, ou até mesmo um campo semântico 

dentro deste subdomínio. No presente trabalho, o domínio escolhido foi do Direito, o 
subdomínio, por sua vez, foi o do Direito Civil, mas devido a sua extensão e 

complexidade foi adotado o campo semântico do Direito de Família.  

O corpus, por sua vez, pode ser definido como:  
 

Um acervo de textos técnico-científicos em formato digital, de textos 
complexos que são utilizados para estudo e geração de produção de 
obras de referência como glossários e dicionários. Essa base ou 
corpus deve ser composta de acordo com critérios preestabelecidos 
como tipos de textos, áreas de conhecimento, etc. (KRIEGER; 
FINATTO, 2004, p. 206). 
 

Dessa forma, não é qualquer material que será considerado como fonte, 

para isso, o acervo precisa ter confiabilidade. Cabré (1993) aponta alguns requisitos 

considerados relevantes em relação às fontes:  
 

devem ser suficientemente representativas na área, de acordo com 
os objetivos do trabalho e a delimitação do tema, para que permitam 
elaborar uma lista prévia de unidades significativas dos conteúdos 
da matéria; devem ser atuais, tanto no que se refere às 
denominações utilizadas pelos especialistas como a informação dos 
conteúdos que toda disciplina pode e costuma mudar 
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continuamente; devem ser suficientemente explícitas, para que 
permitam recuperar a identificação e a informação de um documento 
em qualquer momento da compilação ou difusão dos dados 
terminológicos.4 (1993, p. 278, tradução nossa) 
 

Rondeau (1984) estabelece tipos de documentos especializados que podem 

ser utilizados na pesquisa terminológica, dentre eles estão normas internacionais, 

glossários, dicionários, bancos de termos, livros especializados, entre outros. 

O corpus em língua portuguesa utilizado neste trabalho foi definido pelo uso 

de doutrinas jurídicas (conferir bibliografia), jurisprudências, códigos (Constituição 

Federal de 1988, Código Civil de 2002 e Estatuto da Criança e do Adolescente de 
1990) e dicionários especializados. Já em relação ao corpus em língua francesa, 

foram utilizados, além de doutrinas, artigos de jornais e revistas, bem como sites 

específicos de terminologia (conferir referências bibliográficas). A seguir será feita 

uma descrição de todo o material utilizado.  
Corpus em Francês: 

 Glossaire des mots-clés juridiques - Ministère de la Justice 

(Glossário de palavras chaves jurídicas - Ministério da Justiça Francês) 

 Droits & Démarches - Ministère de la Justice (Direitos e 

Procedimentos - Ministério da Justiça Francês) 

 L'Express (Jornal) 

 Josserandi (Doutrina) 

 Code Civile Français (Código Civil Francês) 

 Termium Plus (Base de dados terminológica) 

 Assemblée Nationale (Assembleia Nacional Francesa) 

 Projet de Loi (Projeto de Lei) 

Corpus em Português: 

 Código Civil Brasileiro 

 Estatuto da Criança e do Adolescente 

 Constituiçao Federal Brasileira 

 Doutrina Jurídica de Direito de Família 
                                                
4 Deben ser lo suficientemente representativos de la matéria, de acuerdo com los objetivos del trabajo 
y la delimitación del tema, para que permitan elaborar uma primera lista de unidades suficientemente 
significativa de los contenidos de la materia; deben ser actuales, para que la lista de términos sea de 
actualidad, tanto em lo que atañe a las denominaciones utilizadas por los especialistas, como a la 
información de los contenidos que toda disciplina puede y suele cambiar continuamente; deben ser lo 
suficientemente explícitos, para que permitan recuperar la identificatión de um documento em 
cualquier momento de la recopilación o difusión de los datos terminológicos. 
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 Vocabulário jurídico eletrônico de Plácido e Silva 

 Jurisprudências de tribunais superiores 

 
Com o corpus já selecionado, é possível passar para a próxima etapa de 

elaboração da pesquisa que consiste na coleta e classificação dos termos. Nessa 

fase, foi feita a leitura de todo o acervo previamente selecionado e, a partir dessa 

leitura, pode-se extrair os termos específicos. Para que os termos fossem coletados 

corretamente, isto é, para que termos específicos não fossem confundidos com os 

termos gerais da língua, foi necessário um conhecimento prévio do Direito de 

Família brasileiro, bem como o aprofundamento nas leituras. No mais, foram 

observadas as incidências desses termos em todas as bases de dados. Para uma 

melhor organização do trabalho, foi criada uma ficha, que consistiu em dispor todos 
os termos, manualmente, na língua de partida e na língua de chegada, seus 

contextos nas duas línguas, português e francês, e as definições em língua 

portuguesa, como pode ser visto no modelo a seguir, elaborado por nós:  

 
QUADRO 1: FICHA TERMINOLÓGICA 

 
Termo: 

Língua de 
partida - 

Português 

Contexto e Fonte em 
Língua Portuguesa 

Termo: 
Língua de 
chegada- 
Francês 

Contexto e Fonte 
em Língua 
Francesa 

Definição 

     

 

No que tange ao contexto, a norma ISO 1087 (2000), que dispõe sobre 

algumas normas terminológicas, define-o como: “o enunciado no qual figura o termo 

estudado”, ou seja, parte do texto no qual o termo está inserido. Segundo Rondeau 

(1984), ele deve ser conciso, conter a unidade terminológica estudada, ser retirado 
de uma fonte confiável e ser definitório ou descritivo. O autor ainda aponta três 

diferentes tipos de contexto: definitório, associativo e explicativo. O contexto 

definitório é aquele em que o conceito do termo é fornecido; já o contexto explicativo 

“revela a natureza, o objetivo ou um aspecto do conceito estudado”5 (RONDEAU, 
1984, p. 81, tradução nossa) e, por fim, o contexto associativo que “se caracteriza 

pela ausência de descritores significativos do contexto. Apenas permite retomar o 
                                                
5 Le contexte explicatif ne fait que renseigner sommairement sur la nature ou um aspect du terme 
étudié 
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termo estudado do campo de aplicação por associação com os termos que os 

rodeiam [...]”6 (RONDEAU, 1984, p. 81, tradução nossa). No presente trabalho estão 

presentes os três tipos de contextos, como poderá ser analisado e exemplificado na 
Conclusão do Glossário.  

Em relação às remissivas, caracterizadas pela abreviação “Cf” (conferir), 

têm objetivo fazer referência aos termos constantes da definição que mantêm 

alguma relação semântica com o termo de entrada, ou seja, os termos em língua 

portuguesa. Essa relação pode ser de equivalência semântica ou sinonímia. 
 
3.1 MACROESTRUTURA DO GLOSSÁRIO 
 

O presente glossário apresenta um conjunto de termos do domínio do 

Direito, subdomínio do Direito Civil, campo semântico do Direito de Família que 
foram selecionados de textos específicos, dentre eles, já anteriormente citados, 

Códigos, Estatutos, Doutrinas e jornais e revistas (conferir bibliografia). O glossário é 

composto por 51 (cinquenta e um) verbetes, os quais foram selecionados 

manualmente de acordo com as leituras e serão apresentados com o termo de 

entrada em língua portuguesa e em ordem alfabética. 

Ao longo do glossário serão apresentados os termos de entrada, sendo em 
língua portuguesa, e o termo de chegada, em língua francesa. Em seguida, a 

definição, em língua portuguesa, além de contar com os contextos nas duas línguas, 

de modo a mostrar se ambos têm a mesma utilização no Direito Francês e no Direito 

Brasileiro. Alguns termos contêm remissivas, de modo a demostrar a equivalência 

semântica com outros termos, outros terão algumas notas explicativas, com o intuito 

de tecer algum comentário para uma melhor compreensão, como por exemplo, 

“filiação legítima”, que, embora não seja mais utilizado atualmente, faz parte do 

glossário e terá uma nota explicando por qual motivo o termo deixou de ser utilizado 

no vocabulário jurídico. 

Após a exposição do glossário, haverá um índice alfabético português-

francês e francês-português para facilitar o trabalho do leitor ao realizar a procura de 
determinado termo.  

 
                                                
6 Le contexte associatif se caractérise par l’absence de descripteurs em qualité ou em nombre 
significatifs. Il permet seulement de rattacher le terme étudié à um champ d’application précis par 
association avec les termes qui l’entourent. 
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3.2 MICROESTRUTURA  
 
Os verbetes serão compostos pelos seguintes elementos: 

 Termo de entrada, em língua portuguesa, em ordem alfabética; 

 Termo correspondente em língua francesa; 

 Definição em português, na qual serão utilizadas algumas das definições 

trazidas pelo Vocabulário Jurídico Plácido Silva (2014), as quais estarão 

indicada pela abreviatura “VJ”, outras reelaboradas de modo sucinto e, ainda, 

outras que foram elaboradas após as respectivas leituras doutrinárias;  

 Contexto em português e contexto em francês. Os contextos, como já dito 
anteriormente, são os segmentos textuais nos quais os termos foram 

encontrados, podendo ser classificados como definitório, explicativo e 

assosiativo. Juntamente, apresentam-se as fontes de onde esses contextos 

foram retirados, contendo o nome do autor, página e ano da publicação. É a 

partir dele que se pode analisar se os termos são utilizados da mesma 

maneira.  

 Notas, que serão utilizadas para tecer alguns comentarios específicos sobre 

determinados termos; 

 Sinônimos equivalentes em português, quando houver, os quais serão 
caracterizados pela abreviatura “sin.port:” 

 Remissiva(s), quando houver, de modo a demonstrar a relação semântica 

existente entre os termos. 
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4 GLOSSÁRIO  
 

A 
Adoção→ Adoption 
 Ato jurídico pelo qual alguém recebe em sua família pessoa que a ela não 

pertencia, mas que a partir desse ato, passa a fazer parte do seio familiar. 
 

A adoção estabelece parentesco meramente civil entre o adotante e o adotado 

(Art.336/CC). 

 
Il se rattache toujours à un événement qui a surgi dans la vie de l'intéressé: c'est un 

enfant qui, étant l'objet d'une adoption, prend le nom de son père adoptif 

(JOSSERANDI, 1937, p. 154). 

 

Cf: Adotado; adotante 

 
Adotado→ Adopté 
 Criança ou adolescente que passa a ser parte de uma família diferente da sua 

família de sangue. 

 
O adotado, quando menor, ou interdito, poderá desligar-se da adoção no ano 

imediato ao em que cessar a interdição, ou a menoridade (Art. 373/CC). 

 

L'enfant adopté a son domicile légal chez l'adoptant, lequel détient la puissance 

paternelle et non pas chez ses parents d'origine (JOSSERANDI, 1937, p. 162). 

 

Cf: Adoção 
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Adotante→ Adoptant 
 Pessoa que adota criança ou adolescente proveniente de uma família diferente. 

 
Com a vantagem de estabelecer um vínculo de parentesco de primeiro grau, em 

linha reta, entre adotante e adotado, desligando-o dos laços que o prendiam à 

família de sangue mediante a inscrição da sentença concessiva de legitimação 

(GONÇALVES, 2016, p. 376). 

 

Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent 

d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée 

n'est que de dix ans (Art. 344/CC). 

 

Cf: Adoção 

 
Afinidade→ Affinité 
 Vínculo que estabelece parentesco entre o cônjuge e os parentes do outro. 

 
Parentesco por afinidade é o que liga um cônjuge ou companheiro aos parentes do 

outro (Art. 1595/CC). 

 
L'alliance ou affinité est le lien qui unit chacun des époux aux parents de l'autre 

(JOSSERANDI, 1937, p.391). 
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Alienação parental→ Aliénation parentale 
 Síndrome na qual os parentes ou quem mantém guarda da criança/adolescente 

interferem na sua formação psicológica ao repudiar o genitor, causando prejuízos 
no vínculo afetivo com este. 

 

Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da 

criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores (Art.2º da Lei 

n. 12.318/2010). 

 

L'aliénation parentale est un phénomène qui est profondément destructeur pour le 

développement psychologique de l'enfant (L’Express, 2014). 

 
Alimentos→ Aliments  
 Pensões, ordenados ou outras quaisquer quantias concedidas ou dadas, a título 

de provisão, assistência ou manutenção, a uma pessoa por uma outra que, por 

força de lei, é obrigada a prover às suas necessidades alimentícias e de 

habitação (VJ). 
 
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos 

de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, 

inclusive para atender às necessidades de sua educação (Art. 1694/CC). 

 
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont 

dans le besoin (Art. 205/CC). 
 
Cf: Pensão Alimentícia  
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Ascendente→ Ascendant 
 Pessoa de quem outra nasce, em grau de linha reta. 
 
São parentes, em linha reta, as pessoas que estão umas para com as outras na 

relação de ascendentes e descendentes (Art. 330/CC). 

 
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont 

dans le besoin (Art. 205/CC). 

 

Cf: Descendente 

C 
Casamento→ Mariage 
 Contrato solene que, gerando a sociedade conjugal ou formando a união legítima 

entre o homem e a mulher, vem estabelecer os deveres e obrigações recíprocas 

que se atribuem a cada um dos cônjuges, seja em relação a eles, considerados 

entre si, seja em relação aos filhos que se possam gerar desta união (VJ). 
 

O casamento é o centro, o foco de onde irradiam as normas básicas do direito de 

família, sendo estudado em todos os seus aspectos, desde as formalidades 

preliminares e as de sua celebração, os seus efeitos nas relações entre os cônjuges, 

com a imposição de direitos e deveres recíprocos, e nas de caráter patrimonial, com 

o estabelecimento do regime de bens, até a sua invalidade por falta de pressupostos 

fáticos, nulidade e anulabilidade, além da questão da dissolução da sociedade 

conjugal, com a separação judicial e o divórcio (GONÇALVES, 2016, p. 20). 

 

Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe 

(Art. 143/CC). 

 

Cf: Casamento anterior; casamento anulável; casamento civil; casamento 
clandestino, casamento incestuoso; casamento religioso. 
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Casamento Anterior→ Mariage antérieur 
 Casamento que foi realizado antes de um novo casamento, dissolvido devido a 

morte de um dos cônjuges anteriores ou devido ao divorcio.  
 
A declaração esclarecerá se os nubentes são maiores ou menores, solteiros, viúvos 

ou divorciados, devendo os viúvos informar se há filhos do primeiro casamento e os 

divorciados exibir certidão do registro da sentença; se o casamento anterior de um 

deles foi anulado, onde e quando tal ocorreu (GONÇALVES, 2016, p.65). 

 

On ne conçoit pas que le mariage antérieurement conclu soit dissous pro- 

visoirement par l'absence de l'un des époux, sauf à revivre ensuite au cas de retour 

(JOSSERANDI, 1937, p. 146). 

 

Cf: Casamento  

 
Casamento Anulável→ Mariage Annulable 
 Casamento sem validade, uma vez que não foram observadas as formalidades 

legais necessárias para sua realização. 
 

Não se considera coação a ameaça feita no passado ou após o casamento; ou a 

violência física, pois esta alcança o plano da existência, ou seja, não é hipótese de 

casamento anulável, mas inexistente. O temor reverencial aos pais ou familiares 

também não configura coação (LOBO, 2011, p.127-128). 

 

Il existe peu de jurisprudence sur la question: elle s'est posée devant la Cour d'Agen 

à propos d'un mariage annulable pour cause de violence (JOSSERANDI, 1937, p. 

468). 

 

Cf: Casamento 
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Casamento Civil→ Mariage civil 
 Casamento que segue os princípios estabelecidos em lei. 

  
Embora o casamento civil não seja tão solene quanto os rituais eclesiásticos, as 

formalidades exigidas são suficientes para enfatizar a relevância social do ato 

(GONÇALVES, 2016, p. 97). 

 

Il est hors de doute actuellement qu'aucune disposition de notre législation ne 

s'oppose au mariage civil d'un prêtre ou d'un membre d'une communauté 

quelconque (JOSSERANDI, 1937, p. 404). 

 

Cf: Casamento 

 
Casamento Religioso→ Mariage Religieux 
 Casamento realizado em uma Igreja, mas que somente tem validade se forem 

preenchidos os requisitos estabelecidos em lei.  

 

O casamento religioso, conforme disposto nos arts. 1.515 e 1.516, somente tem 

efeitos civis se atender às exigências neles formuladas (GONÇALVES, 2016, p. 61). 

 

Le mariage religieux a cependant valeur légale dans certains pays, alors que la 

cérémonie religieuse ne peut dans les autres se substituer valablement à la 

cérémonie civile. Les pays européens se rangent ainsi en deux grandes catégories: 

ou bien le mariage civil y est l'unique mariage reconnu par la loi ou bien c’est une 

option possible pour les futurs époux (ASSEMBLÉE NATIONALE). 

 

Cf: Casamento 
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Cônjuge→ Conjoint 
 Pessoas que se uniram pelos laços matrimoniais. 

 
Assim, um dos cônjuges pode ter necessidade de se ausentar do lar por longos 

períodos em razão de sua profissão, ou mesmo de doença, sem que isso signifique 

quebra do dever de vida em comum (GONÇALVES, 2016, p. 188). 

 

Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des 

futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès 

sous serment (Art. 149/CC). 

 

Sin. Port: Consorte 

 
Consorte→ Époux 
 Pessoas que se uniram pelo matrimônio. 
 
Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, 

companheiros e responsáveis pelos encargos da família (Art. 1565/CC, 2002). 
 

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance (Art. 

212/CC). 

 

Sin. Port: Cônjuge 
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Curador→ Curateur 
 Pessoa designada para cuidar dos bens de pessoas maiores de idade que não 

estão em condições de realizar tal ato. 
 

A restrição não se limita à pessoa do tutor ou à do curador, mas estende-se a seus 

descendentes, ascendentes, irmãos (GONÇALVES, 2016, p. 88). 

 

Le mineur émancipé est à la tête de ses affaires, il gere son patrimoine; on se 

contente de lui adjoindre un curateur qui, pour les actes d'une certaine gravité, lui 

prête ou lui refuse son assistance (JOSSERANDI, 1937, p. 222). 
Cf: Curatela 

 
Curatela→ Curatelle 
 Encargo conferido a uma pessoa para que, segundo os limites determinados 

juridicamente, cuide dos interesses de alguém que não possa licitamente 

administrá-los. (VJ) 
 
Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer 

curatela compartilhada a mais de uma pessoa (Art. 1775-A/CC). 

 

Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée 

contre le tuteur; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du 

curateur (Art. 249-1/CC). 
 

Cf: Curador 
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D 
Descendente→ Descendant 
 Todo parente que descende de um progenitor comum, o qual, na ordem em que 

se coloca na linha reta, que desce, sucede sempre o que lhe antecede (VJ). 
 

Não é possível a convivência familiar entre ascendentes e descendentes, entre 

irmãos unilaterais ou bilaterais e entre afins em linha reta (sogra e genro, sogro e 

nora, padrasto e enteada, madrasta e enteado) (TARTUCE, 2014, p. 665). 
 

La suite des degrés forme la ligne; on appelle ligne directe la suite des degrés entre 

personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre 

personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un 

auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe 

ascendante (Art. 742/CC). 
 

Cf: Ascendente 

 
Divorciado→ Divorcé 
 Pessoa que extinguiu o vínculo matrimonial e a sociedade conjugal com seu 

cônjuge. 

 
Art. 1.523. Não devem casar: III - o divorciado, enquanto não houver sido 

homologada ou decidida a partilha dos bens do casal; (Art. 1523/CC). 
 

L'acte de décès énoncera: 4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne 

décédée était mariée, veuve ou divorcée; (Art.79/CC). 

 

Cf: Divórcio 
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Divórcio→ Divorce 
 Meio pelo qual a sociedade conjugal pode ser extinta. 

 
Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá 

manter o nome de casado; salvo, no segundo caso, dispondo em contrário a 

sentença de separação judicial (Art. 1571, § 2º/CC, 2002). 

 

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur 

la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une 

convention réglant les conséquences du divorce (Art 230/CC). 

 

Cf: Divorciado 

F 
Filiação→ Filiation 
 Relação de parentesco que se estabelece entre as pessoas que derem vida a um 

ente humano e este (VJ). 
 

A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil 

(Art. 1603/CC). 
 

La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance 

ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état (Art 310-3/CC). 

 

Cf: Filiação Legítima 
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Filiação Legítima→ Filiation Légitime 
 Termo usado para designar os filhos nascidos dentro do casamento. 
 
A presença de interesse moral, bem como interesse patrimonial decorrente do direito 

sucessório, legitima a autora a pretender a declaração de inexistência de filiação 

legítima da apelada (Jurisprudência TJMG). 

 

La filiation légitime puisant as source dans le mariage, celui-là seul aura la qualité 

d'enfant légitime dont la conception sera l'oeuvre de deux époux (JOSSERANDI, 

1937, p. 553). 

 

Cf: Filiação 
Nota: o referido termo não é mais utilizado pelo Código Civil de 2002, uma vez que a 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 7, eliminou qualquer possibilidade de 
distinção entre os filhos havidos na constância do casamento ou fora dele. 

G 
Genitor→ Parent 
 Pessoa que gera; pai/ mãe 
 
O dispositivo alterado afasta qualquer interpretação no sentido de que teria melhor 

condição o genitor com mais recursos financeiros (TARTUCE, 2014, p. 562). 

 
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion 

de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (Art. 

371-2/CC). 
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Guarda→ Garde 
 Obrigação imposta a certas pessoas de ter em vigilância, zelando pela sua 

conservação, coisas que lhes são entregues ou confiadas, bem assim manter em 
vigilância e zelo, protegendo-as, certas pessoas que se encontram sob sua 

chefia ou direção (VJ). 
 
Assim, a guarda pode ser atribuída aos avós, aos tios ou até a um companheiro 

homoafetivo do genitor (TARTUCE, 2014, p. 561). 
 
En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou du droit de garde, la 

juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de 

l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à 

charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service 

départemental de l'aide sociale à l'enfance (Art. 380/CC). 

 

Cf: Guarda Unilateral; Guarda Compartilhada 

 
Guarda Compartilhada→ Garde Partagée 
 Filhos de pais separados permanecem sob o poder familiar de ambos, que, em 

conjunto, tomam decisões importantes na criação de seus filhos e buscam de 

maneira integrada assemelhar o tanto quanto possível as relações pré e pós-

separação, ainda que o menor fique sob a guarda física de apenas um dos pais 

(VJ). 

 
Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de 

forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições 

fáticas e os interesses dos filhos (Art, 1583, § 2º/CC, 2002). 

 

À la suite d'une séparation, les parents doivent décider de quelle manière sera 

assumée la garde de leurs enfants. Cette garde peut être exclusive ou partagée 

(Services Québec, 2016). 
 
Cf: Guarda. 
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Guarda unilateral→ Garde exclusive 
 Guarda atribuída a somente um dos genitores. 

 
Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém 

que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda compartilhada a responsabilização 

conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o 

mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns (Art. 1583, § 1º/CC). 

 

La garde est exclusive si l'enfant passe plus de 60% de l'année avec un seul de ses 

parents (c'est-à-dire plus de 219 jours par année) (EDUCALOI, 2015). 

 

Cf: Guarda 

 
Guardião→ Gardien 
 Pessoa responsável por zelar e cuidar outra que se encontra sob seus cuidados. 
 
A guarda de fato pode ser reputada como consolidada diante da estabilidade da 

convivência familiar entre a criança ou o adolescente e o terceiro guardião, desde 

que seja atendido o princípio do melhor interesse (Enunciado n. 334 CJF). 

 

Il peut arriver, en effet, que le gardien désigné ne s'occupe pas des enfants, ou bien 

qu'il les maltraite, ou encore que la maladie le prive de ses moyens, ou enfin que sa 

conduite soit scandaleuse (JOSSERANDI, 1937, p. 533). 

 

Cf: Guarda 
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I 
Idade núbil→ Âge nubile 
 Idade a partir da qual a pessoa pode contrair casamento. 
 
O menor que não atingiu a idade núbil poderá, depois de completá-la, confirmar seu 

casamento, com a autorização de seus representantes legais, se necessária, ou 

com suprimento judicial (Art. 1553/CC). 

 

A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder 

une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit (Art. 12/ PROJET 

DE LOI). 

L 
Lar conjugal→ Domicile conjugal 
 Local no qual o casal reside. 
 
O filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá 

residir no lar conjugal sem o consentimento do outro (Art. 1611/CC). 

 

Seulement, comme nous l'avons noté, l'adultère du mari n'est plus pénalement 

punissable, puisqu'on ne conçoit plus qu'il soit commis au domicile conjugal, lequel 

n'existe plus désormais (JOSSERANDI, 1937, p. 543). 
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Linha→ Ligne 
 Série de pessoas provindas do mesmo tronco ou a série de gerações sucessivas 

de parentes (VJ). 
 

O parentesco se organiza por linhas e graus. A linha é reta quando a relação se dá 

entre uma pessoa e seus ascendentes e descendentes (LOBO, 2011, p. 205). 

 
Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur 

volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et 

l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage 

emporte consentement (Art. 150/CC). 

 

Cf: Linha Colateral; Linha Reta 

 
Linha colateral→ Ligne collatérale 
 Relação de parentesco estabelecida entre várias pessoas, que não se geraram 

sucessivamente, mas procedem de um tronco comum, ou descendem de um 

autor comum (VJ). 
 
São parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as pessoas 

provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra (Art. 1592/CC). 

 

En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur, entre frères et 

entre sœurs (Art. 162/CC). 
 

Sin. Port: linha transversal 
Cf: Linha 
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Linha reta→ Ligne directe 
 Relação estabelecida entre os procriadores e procriados, seja subindo 

diretamente destes para aqueles, ou descendo daqueles para estes. É a que se 
forma da procedência direta ou descendência (VJ). 

 

O parentesco por afinidade na linha reta é infinito, o que engloba o citado 

impedimento. Assim, também não se pode casar com a mãe da sogra, a avó da 

sogra, a bisavó da sogra e assim sucessivamente, sem limitações (TARTUCE, 2014, 

p. 161). 
 
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et 

les alliés dans la même ligne (Art. 161/CC). 

 

Cf: Linha 

N 
Nubente→ Fiancé 
 Pessoa que está comprometida em casamento com outra (VJ). 
 
O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os 

nubentes, de próprio punho, ou, a seu pedido, por procurador, e deve ser instruído 

com os seguintes documentos (Art.1525/CC, 2002). 

 
Les fiancés, les «promis» s'engagent à se prendre pour mari et femme, à 

comparaître devant l'officier de l'état civil qui proclamera leur union (JOSSERANDI, 

1937, p. 416). 

 

Sin. Port: Noivo 
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P 
Parentesco→ Parenté 
 Relação existente entre pessoas que pode ser natural ou jurídica. 

 
O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra 

origem (Art. 1593/CC). 
 
S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus 

par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à 

l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen 

que ce soit (Art. 310-2/CC). 

 
Paternidade→ Paternité  
  Relação existente entre pai e filho. 

 
A prova da impotência do cônjuge para gerar, à época da concepção, ilide a 

presunção da paternidade (Art. 1599/CC). 

 
La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été 

faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle 

de l'enfant (Art. 311-17/CC). 
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Pensão Alimentícia→ Pension Alimentaire 
 Contribuição que uma pessoa deve prestar a um parente em linha reta ou 

colateral. 
 
Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de 

recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar (Art. 1702/CC, 

2002). 

 

Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la 

pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur (Art. 

208/CC). 

 

Cf: Alimentos 

 
Presunção de paternidade→ Présomption de Paternité 
 Hipótese em que uma determinada pessoa é considerada filha de outra, havida 

na constância do casamento. 
 
Em regra, a presunção de paternidade do art. 1.597 do Código Civil é juris tantum, 

admitindo prova em contrário. Pode, pois, ser elidida pelo marido, mediante ação 

negatória de paternidade, que é imprescritível (art. 1.601). Não incidirá se o filho 

nascer antes de a convivência conjugal completar cento e oitenta dias 

(GONÇALVES, 2016, p. 321). 
 
La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne 

désigne pas le mari em qualité de père (Art.313/CC). 
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Poder familiar→ Autorité parentale 
 Poder que os pais exercem sobre seus filhos. 
 
É importante o estudo do poder familiar, conceituado como sendo o poder exercido 

pelos pais em relação aos filhos, dentro da ideia de família democrática, do regime 

de colaboração familiar e de relações baseadas, sobretudo, no afeto (TARTUCI, 

2014, p. 941). 

 

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité 

l'intérêt de l'enfant (Art. 371-1, CC). 

 
Pupilo→ Pupille 
 Menor que não está sujeito ao poder familiar. 
 
Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o 

tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado (Art. 44/ECA). 

 

Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le 

consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles (Art. 349/CC). 

R 
Reconhecimento de paternidade→ Reconnaissance de paternité 
 Ato realizado pelo genitor de reconhecer o filho como sendo seu. 
 
Assim, provando-se a falsidade ideológica do registro de reconhecimento de 

paternidade não presumida, poderá ser-lhe alterado e retificado o conteúdo, como 

se extrai do disposto no art. 1604 do Codigo Civil (GONÇALVES, 2016, p. 371). 
 
Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du 

présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de 

maternité, faite avant ou après la naissance (Art.316/CC). 
 
Cf: Paternidade 
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S 
Separação→ Séparation 
 Ato de dividir, isolar, afastar. 
 
Com efeito, segundo dispõe o art. 1.641, III, do Código Civil, o regime de bens que 

obrigatoriamente será adotado pelos cônjuges que obtêm suprimento judicial para o 

casamento é o da separação (GONÇALVES, 2016, p. 56). 
 
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à 

son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, 

selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été 

confié (Art. 373-2-2/CC). 

 

Cf: Separação de Bens; Separação de Corpos; Separação Judicial 

 
Separação de bens→ Séparation de biens 
 Incomunicação dos bens dos esposos, em virtude do que cada cônjuge conserva 

a propriedade individual de certo ou de todos os bens, que possui, os quais 

ficarão sob sua administração pessoal (VJ). 
 
Se o pedido de suprimento do consentimento for deferido, será expedido alvará, a 

ser juntado no processo de habilitação, e o casamento celebrado no regime da 

separação de bens (GONÇALVES, 2016, p. 56). 

 

La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime 

matrimonial suivant les règles de l'article 1397 (Art.305/CC). 

 

Cf: Separação; 
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Separação de corpos→ Séparation de corps 
 Separação na qual os cônjuges passam a habitar em lares diferentes. 

 
Essa ação declaratória de nulidade poderá ainda ser precedida de medida cautelar 

de separação de corpos, assim como a ação anulatória, devendo o juiz conceder a 

liminar com maior brevidade possível se for constatada a sua necessidade 

(TARTUCE, 2014, p. 225). 
 
La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans 

les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce (Art 296/ CC). 
 

Cf: Separação; 

 
Separação Judicial→ Séparation judiciaire 
 Vontade unilateral de um dos cônjuges, que imputa ao outro conduta desonrosa 

ou violação dos deveres do casamento (VJ). 
 
Antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anulação, a de separação 

judicial, a de divórcio direto ou a de dissolução de união estável, poderá requerer a 

parte, comprovando sua necessidade, a separação de corpos, que será concedida 

pelo juiz com a possível brevidade (Art. 1562/CC). 

 

Mais cet effet n'est attaché qu'à la séparation judiciaire et à l'exclusion de la 

séparation de fait: en l'absence d'un jugement, les époux ont beau vivre séparément, 

pour la loi le foyer existe toujours et la femme continue à être domiciliée chez son 

mari (JOSSERANDI, 1937 p. 163). 
 
Cf: Separação; 
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Sociedade conjugal→ Communauté conjugale 
 Estabelecimento de uma comunhão de bens e de interesses, de que participam 

os dois cônjuges. 
 
A direção da sociedade conjugal será exercida, em colaboração, pelo marido e pela 

mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos (Art. 1567/CC). 
 
A vrai dire, il arrive que le mari, bien qu'ayant obtenu le divorce à son profit, soit 

condamné à servir à sa femme, commune en biens, une pension ensuelle jusqu'à la 

complete liquidation de la communauté conjugale (JOSSERANDI, 1937, p. 632). 

 

Cf: Casamento 

T 
Tutela→ Tutelle 
 Instituição estabelecida por lei para a proteção dos menores órfãos, ou sem pais, 

que não possam, por si sós, dirigir suas pessoas e administrar os seus bens, em 

virtude do que se lhes dá um assistente ou representante legal, chamado, 

especificamente, de tutor (VJ). 
 
Quem não for parente do menor não poderá ser obrigado a aceitar a tutela, se 

houver no lugar parente idôneo, consangüíneo ou afim, em condições de exercê-la 

(Art. 1737/CC). 
 
La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent 

privés de l'exercice de l'autorité parentale (Art. 390/CC). 

 

Cf: Tutor 
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Tutor→ Tuteur 
 Pessoa, a quem se cometem os encargos da tutela imposta sobre o menor de 18 

anos não emancipado, a quem faltem os pais (VJ). 
 
Antes de assumir a tutela, o tutor declarará tudo o que o menor lhe deva, sob pena 

de não lhe poder cobrar, enquanto exerça a tutoria, salvo provando que não 

conhecia o débito quando a assumiu (Art. 1751/CC). 
 
Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient 

qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice 

de l'autorité parentale (Art. 403/CC). 

 

Cf: Tutela 

U 
União Estável→ Union libre 
 Entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 

constituição de família (VJ). 
 
Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na falta 

ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade (Art. 1631/CC). 

 

Si vous vivez en union libre (avec une personne de sexe différent ou de même sexe), 

certains organismes peuvent vous attribuer certains avantages. (Ministère de la 

Justice). 

 

Nota: O termo union libre também pode ser traduzido como concubinage. 
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Usufruto Legal→ Jouissance légale 
 É concedido aos pais, para que possam fruir os bens pertencentes a seus filhos 

menores (VJ). 
 
Aos pais pertence o usufruto, as rendas dos bens dos filhos menores (CC, art. 

1.689, I), como uma compensação dos encargos decorrentes de sua criação e 

educação. Trata-se de usufruto legal, que dispensa prestação de contas e da 

caução a que se refere o art. 1.400 do Código Civil (GONÇALVES, 2016, p. 422). 

 
La jouissance légale est attachée à l'administration légale: elle appartient soit aux 

parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration 

(Art.368-1/CC). 

V 
Vínculo→ Lien 
 Relação existente entre duas ou mais pessoas. 
 
O casamento gera, para os consortes, além dos efeitos pessoais, consequências e 

vínculos econômicos, consubstanciados no regime de bens, nas doações 

recíprocas, na obrigação de sustento de um ao outro e da prole, no usufruto dos 

bens dos filhos durante o poder familiar, no direito sucessório etc. (GONÇALVES, 

2016, p. 183). 

 
Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien 

des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales 

sur le fondement de l'article 371-4 (Art 353-2/CC). 

 

Cf: Vínculo conjugal; Vínculo de parentesco 
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Vínculo Conjugal→ Lien conjugal 
 Relação que vincula o marido e a mulher, que termina com o divórcio ou com a 

morte de um dos cônjuges. 
 
O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, 

perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara 

casados (Art. 1514/CC). 
 
Lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour 

altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-

conciliation (Art 262-1/CC). 
 
Cf: Vínculo 

 
Vínculo de Parentesco→ Lien de parenté 
 Vínculo que se estabelece entre as pessoas, por se derivarem do mesmo tronco, 

ou de um tronco comum (VJ). 
 
A adoção e a reprodução assistida heteróloga atribuem a condição de filho ao 

adotado e à criança resultante da técnica conceptiva heteróloga; porém, enquanto 

na adoção haverá o desligamento dos vínculos entre o adotado e seus parentes 

consanguíneos, na reprodução assistida heteróloga sequer será estabelecido o 

vínculo de parentesco entre a criança e o doador do material fecundante” 

(Enunciado n. 111 CJF/STJ). 
 
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus 

entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de 

deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide 

sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption (Art. 348-5/CC). 

 

Cf: Vínculo 
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4.1 ÍNDICE ALFABÉTICO – PORTUGUÊS/FRANCÊS 
 
 

Adoção → Adoption 
Adotado → Adopté 

Adotante → Adoptant 

Afinidade → Affinité 

Alienação parental → Aliénation parentale 

Alimentos → Aliments 

Ascendente → Ascendant 

Casamento → Mariage 

Casamento Anterior → Mariage antérieur 

Casamento Anulável → Mariage Annulable 

Casamento Civil → Mariage civil 

Casamento Religioso → Mariage Religieux 
Cônjuge → Conjoint 

Consorte → Époux 

Curador → Curateur 

Curatela → Curatelle 

Descendente → Descendant 

Divorciado → Divorcé 
Divórcio → Divorce 

Filiação → Filiation 

Filiação Legítima → Filiation Légitime 

Genitor → Parent 

Guarda → Garde 

Guarda Compartilhada → Garde Partagée 

Guarda unilateral → Garde exclusive 

Guardião → Gardien 

Idade núbil → Âge nubile 

Lar conjugal → Domicile conjugal 

Linha→ Ligne 

Linha colateral→ Ligne collatérale 
Linha reta→ Ligne directe 

Nubente → Fiancé 
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Parentesco → Parenté 

Paternidade → Paternité 

Pensão Alimentícia → Pension Alimentaire 
Presunção de paternidade → Présomption de Paternité 

Poder familiar → Autorité parentale 

Pupilo → Pupille 

Reconhecimento de paternidade → Reconnaissance de paternité 

Separação→ Séparation 

Separação de bens→ Séparation de biens 

Separação de corpos→ Séparation de corps 

Separação Judicial→ Séparation judiciaire 

Sociedade conjugal→ Communauté conjugale 

Tutela→ Tutelle 

Tutor→ Tuteur 
União Estável→ Union libre 

Usufruto Legal → Jouissance légale 

Vínculo→ Lien 

Vínculo Conjugal → Lien conjugal 

Vínculo de Parentesco→ Lien de parenté 
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4.2 ÍNDICE ALFABÉTICO – FRANCÊS/ PORTUGUÊS 
 
 

Adoptant → Adotante 
Adopté → Adotado 

Adoption → Adoção  

Affinité → Afinidade 

Âge nubile → Idade Núbil 

Aliénation parentale → Alienação Parental 

Aliments → Alimento 

Ascendant → Ascendente 

Autorité parentale → Poder Familiar 

Communauté conjugale → Sociedade Conjugal 

Conjoint → Cônjuge 

Curatelle → Curatela 
Curateur → Curador 

Descendant → Descendente 

Divorce → Divórcio 

Divorcé → Divorciado 

Domicile conjugal → Lar Conjugal 

Époux → Consorte 
Fiancé → Nubente 

Filiation → Filiação 

Filiation Légitime → Filiação Legítima 

Garde → Guarda 

Garde exclusive → Guarda Unilateral 

Garde Partagée → Guarda Compartilhada 

Gardien → Guardião 

Jouissance légale → Usufruto Legal 

Lien → Vínculo 

Lien conjugal → Vínculo Conjugal 

Lien de parenté → Vínculo de Parentesco 

Ligne → Linha 
Ligne collateralle → Linha Colateral 

Ligne directe → Linha Reta 
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Mariage → Casamento 

Mariage Annulable → Casamento Anulável 

Mariage antérieur → Casamento Anterior 
Mariage civil → Casamento Civil 

Mariage Religieux → Casamento Religioso 

Parent - Genitor 

Parenté → Parentesco 

      Paternité → Paternidade 

Pension Alimentaire → Pensão Alimentícia 

Présomption de Paternité → Presunção de Paternidade 

Pupille → Pupilo 

Reconnaissance de paternité → Reconhecimento de Paternidade 

Séparation → Separação 

Séparation de biens → Separação de Bens 
Séparation de corps → Separação de Corpos 

Séparation judiciaire → Separação Judicial  

Tutelle → Tutela 

Tuteur → Tutor 

Union libre → União Estável  
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CONCLUSÃO 
 

A principal proposta trazida por este trabalho foi a elaboração do glossário 
jurídico relacionado ao campo semântico do Direito de Família. Pode-se inferir que 

para uma boa elaboração de um glossário bilíngue é primordial que os termos sejam 

bem delimitados, provindos de um corpus previamente selecionado e estudado, e 

que sejam observados todos os aspectos práticos e teóricos da Terminologia, tais 

como o conceito de termo, seu objeto de estudo, além de sua metodologia 

específica, que se subdividem em micro e macroestruturas, além das relações com 

as áreas específicas e sua necessidade de criação. 

O trabalho começou com a abordagem dos dois conceitos de Terminologia, 

de seu histórico e criação, e de sua importância no cenário atual. Em seguida, foram 

feitas algumas observações acerca de seu principal objeto de estudo, o termo, 

trazendo semelhanças e diferenças entre um termo e uma palavra comum. 
Posteriormente, foi feita uma relação entre a Terminologia e a Lexicografia. No que 

concerne ao Direito, também foi vista sua definição, suas divisões, bem como foi 

realizada uma comparação entre o Direito Brasileiro e o Direito Francês. Na parte 

referente à metodologia, foi explicado como o glossário foi elaborado, ou seja, como 

o corpus foi delimitado, como foi feita a coleta dos termos e como foi feita sua 

organização. Por fim, tem-se o glossário propriamente dito, trazendo os 51 
(cinquenta e um) termos. 

Por meio da elaboração deste, foi possível observar a estrita relação que há 

entre o Direito Brasileiro e o Direito Francês. Como já foi dito, as influências 

francesas sobre as nossas leis são muito fortes, fato que ficou comprovado por meio 

da similaridade e equivalência entre os termos que foram coletados durante a 

pesquisa. Embora haja uma equivalência entre os termos, em alguns casos ela não 

é total, isto é, em que pese o termo exista em língua francesa e em língua 

portuguesa, juridicamente eles possuem conceito um pouco diferente, como cabe 

exemplificar o termo “guarda unilateral”. Para o Direito Francês, a guarda é unilateral 

quando a criança passa mais de 60% do ano apenas com um dos genitores, ao 

passo que para a lei brasileira essa quantidade de tempo não é delimitada, devendo 

apenas ser dividido de forma equilibrada, segundo estabelece o Código Civil 
Brasileiro. Assim, para que haja essa divisão, a escolha do genitor com o qual a 
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criança deve permanecer, deve ser sempre pautada de modo a respeitar o melhor 

interesse para ela. 

Durante a etapa da metodologia, foram abordadas questões relacionadas 
aos contextos, que podem ser definitório, explicativo e associativo, e que seriam 

objeto de análise neste capítulo. Após a elaboração do glossário, é oportuno relatar 

que estão presentes os três tipos de contexto, como será exemplificado a seguir.  
O contexto definitório pode ser observado no termo Alienação Parental: 

“Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da 

criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores”. (Art.2º da 

Lei n. 12.318/2010). Neste exemplo, o próprio contexto já traz informações precisas 
que permitem conceituar o termo. Já a respeito do contexto explicativo, tem-se, por 
exemplo, o termo Guarda Compartilhada: “Na guarda compartilhada, o tempo de 

convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o 

pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos” (Art, 
1583, § 2º/CC, 2002). Aqui, cabe ressaltar que o contexto trouxe informações que 

podem complementar o conceito do termo e ajudar na compreensão. Por fim, o 
contexto associativo pode ser visto no termo Pupilo: “Enquanto não der conta de sua 

administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo 

ou o curatelado” (Art. 44/ECA). Nesse tipo de contexto, como já abordado 

anteriormente, não traz um novo elemento significativo, de modo que o contexto 
apenas retoma o termo e o associa com os demais. 

Como é sabido, a área do direito é muito extensa e devido a esta 

característica, a quantidade de termos do presente estudo precisou ser reduzida. No 

entanto, embora tenhamos delimitado um campo semântico, não foi possível 

abordar todos os termos referentes ao Direito de Família, mais uma vez, devido a 

sua extensão e complexidade. Portanto, há uma possibilidade de dar continuação a 

esse estudo, acrescentando mais termos, a fim de elaborar um glossário bilíngue 

português-francês mais completo. Acreditamos que, por não existir glossário jurídico 

bilíngue referente a este campo semântico, o trabalho será importante para os 

tradutores, que acabam tendo dificuldades ao traduzir o vocabulário jurídico, uma 

vez que não possuem nenhuma ferramenta terminológica que os auxilie. 
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