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1. Resumo 

Diante da nova interpretação do Direito de Família pelo prisma do afeto, uma 

nova forma de filiação tem questionado a doutrina e a jurisprudência, trata-se da 

filiação Socioafetiva, com origem no vinculo afetivo sem a existência de elo 

biológico ou civil entre pai e filho. 

A atribuição da paternidade a alguém sempre esteve presente no Direito e 

teve inicio no Direito Romano, que visava proteger o instituto da família, evitando 

a dissolução do casamento. Antes da CF/88 existia a discriminação entre filhos 

biológicos e não-biológicos, ocorrendo a classificação destes em legítimos, 

ilegítimos e os legitimados. 

Com a CF /88 ficou vedada a discriminação entre os filhos e sua origem, 

passando todos os filhos a serem iguais, não tendo distinção de direitos entre 

eles. 

A Paternidade Socioafetiva deve ser considerada como uma das novas 

formas de manifestações familiares instituídas através do afeto. O vinculo  de 

sangue tem papel secundário na determinação paternidade, porque o real 

sentido nas relações pai e filho transcendem a lei e o sangue, não podendo ser 

determinadas de forma escrita nem comprovadas cientificamente, pois tais 

vínculos são mais fortes e profundos: são os laços afetivos. 

2. Introdução 

O presente estudo objetiva problematizar a temática da paternidade 

socioafetiva em seus variados aspectos. 

O complexo conceito de família contemporâneo provoca inúmeras dúvidas e 

conflitos acerca da paternidade no contexto social, afetivo e principalmente 

jurídico. Além da Constituição Federal de 1988, que amplia o conceito família, 

trazendo o princípio da igualdade da filiação, interferindo nas relações familiares, 

e diretamente nos relacionamentos afetivos, entre pais e filhos através da 

inserção de novos valores, encontram-se o princípio afetivo da dignidade humana, 

como fator determinante do bem estar pessoal. 

A filiação socioafetiva encontra sua fundamentação nos laços afetivos 

constituídos pelo cotidiano, pelo relacionamento de carinho, companheirismo, 

dedicação, doação entre pais e filhos. Está cada vez mais fortalecida tanto na 



sociedade como no mundo jurídico, ponderando a distinção entre pai e genitor, no 

direito ao relacionamento da filiação, inclusive no direito registral, tendo-se por pai 

aquele que desempenha o papel protetor, educador e emocional. 

3. Objetivo 

O objetivo desse trabalho é demonstrar a relevância da paternidade 

socioafetiva sobre a paternidade meramente biológica ou registral. Diante da 

evolução da instituição familiar e da sociedade, a família passa por novas 

formações, preservando o vinculo criado através do afeto entre os sujeitos dessa 

relação. 

4. Metodologia 

Bibliográfica 

 

5. Desenvolvimento 

Conceito 

O Direito Civil considera membros de família as pessoas unidas por relação 

conjugal ou de parentesco. O direito de família estuda, em sínteses, as relações 

das pessoas unidas pelo matrimonio, bem como aquelas que convivem em uniões 

sem casamento; dos filhos e das relações destes com os pais, da sua proteção 

por meio de tutela dos incapazes por meio de curatela. 

Lato sensu, o vocábulo família abrange todas as pessoas ligadas por vinculo 

de sangue e que procedem, de um tronco ancestral comum, bem como as 

pessoas unidas por afinidade e pela adoção.  

As leis em geral referem-se à família como um núcleo mais restrito, 

constituído pelos pais e sua prole embora não seja essencial à sua configuração. 

A ideia de família para o Direito Brasileiro, à luz da Constituição Federal de 

1988, é de que essa instituição é denominada como um núcleo que possui laços 

consanguíneos formados através do casamento ou da união estável. 

Origem e Evolução 

O modelo familiar sempre sofreu marcada influencia do poder politico, 

econômico, religioso e social da época e localidade nas quais estava inserido. 

Acerca das teorias sobre a configuração da entidade familiar na época 

primitiva, duas delas são predominantes: a teoria matriarcal, onde a família é 



originária de um estágio inicial de promiscuidade sexual; e a teoria patriarcal, que 

nega essa promiscuidade sexual, afirmando que o pai sempre foi o centro 

organizacional da família. 

No Direito Romano a família era fundada na autoridade de um chefe.. Já na 

Idade Média as relações familiares tiveram grande influencia no cristianismo. A 

família foi fundada no casamento religioso, que passou a não ser um acordo de 

vontade e sim um sacramento. 

Depois da revolução industrial, o afeto passou a ser um elemento essencial 

para a União entre pessoas, tornando-as cumplices do amor e da felicidade, 

formando assim, entidades familiares diversas, tuteladas ou não pelo Direito.  

 

6. Resultados preliminares 

A família contemporânea é caracterizada pela diversidade, justificada pela 

busca de afeto e felicidade. Sendo assim, a filiação tem suas bases no afeto e na 

convivência, abrindo-se espaço para a possibilidade da filiação não ser somente 

aquela que deriva do laço de sangue, mas também do amor e da convivência, 

como é o caso da filiação afetiva. 
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