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1. RESUMO  

A socioafetividade corresponde à relação paterno ou materno-filial consolidada no 

afeto e na posse do estado de filho. Assim, os objetivos do presente trabalho serão: 

demonstrar a importância dos vínculos afetivos e voluntários dentro das diferentes 

famílias em oposição ao abandono afetivo; e analisar a aplicação e as consequências 

da socioafetividade no ordenamento jurídico. E para o aprofundamento deste tema, 

serão utilizados os seguintes métodos: indutivo, dedutivo, comparativo e 

hermenêutico, a partir de bibliografias, como livros, artigos jurídicos, revistas, 

jurisprudência e legislação aplicável. Ressaltando-se que já é possível apontar a 

possibilidade de reconhecimento da socioafetividade de forma judicial e extrajudicial, 

e a presença de efeitos patrimoniais e pessoais. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Há muito tempo as famílias são preconizadas como aquelas que envolvem a 

união de um homem e uma mulher que geram filhos e, portanto, tornou-se o modelo 

considerado normal e socialmente aceito. Entretanto, as relações afetivas nem 

sempre acontecem de maneira única, dando origem a novas estruturas familiares 

fundadas no afeto. Sendo assim, é necessário ser considerado o bem-estar de cada 

um na interpretação das normas do Direito de Família.  

Toda essa transformação aconteceu com o advento da Constituição Federal de 

1988, caracterizada por muitos doutrinadores como o marco paradigmático do Direito 

Brasileiro, que proporcionou reconhecimento jurídico da socioafetividade, ainda que 

implicitamente. Assim, observa-se que o ordenamento jurídico deve acompanhar as 

modificações das relações familiares, as quais repercutem em aspectos pessoais e 

patrimoniais do Direito de Familia, a partir da ascensão do reconhecimento da 

socioafetividade em oposição ao abando afetivo. Ademais, tais relações familiares 

estão presentes em julgados dos tribunais, em artigos jurídicos e em discussões de 

doutrinadores do Direito de Família, mecanismos relevantes para o desenvolvimento 

do presente tema. 

 

3. OBJETIVOS  

O objetivo será evidenciar a socioafetividade nas relações familiares, 

demonstrando a importância dos vínculos afetivos e voluntários dentro das diferentes 

famílias e analisando a aplicação e as consequências da socioafetividade, a fim de 



que os operadores do Direito utilizem as normas e princípios de modo harmônico nos 

casos concretos, atendendo às necessidades das pessoas.  

  Para tanto, de forma específica, será conceituada a socioafetividade, a 

maternidade socioafetiva e a paternidade socioafetiva, além de análise sobre o 

reconhecimento e consequentes repercussões jurídicas dessas situações. 

 

4. METODOLOGIA  

O estudo abordará o reconhecimento da sociafetividade e suas consequências 

no mundo jurídico, sendo que este tema será analisado através dos seguintes 

métodos: Fenomenológico (ou Hermenêutico), interpretação da lei, observando quais 

eram as suas finalidades quando foi criada; Dedutivo, partindo das afirmações 

existentes para alcançar uma conclusão lógica; Indutivo, por partir de fatos singulares 

para alcançar uma conclusão (busca de particularidade); e Comparativo, explicando 

semelhanças e diferenças, por meio da observação, da análise e da descrição. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Vem sendo realizada uma análise histórica e legislativa do Direito de Família, 

com base na harmonização do Código Civil e da Constituição Federal, uma vez que a 

filiação socioafetiva está presente de forma implícita no ordenamento jurídico, 

destacando-se no presente tema desenvolvido, os seguintes princípios: Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, Princípio da Igualdade (ou Isonomia), Princípio da 

Convivência Familiar, Princípio da Solidariedade, Princípio da 

Paternidade/Maternidade Responsável e Princípio da Afetividade.  

No decorrer da pesquisa por alguns casos de socioafetividade, nota-se o 

julgamento do Recurso Extraordinário 898.060-SC, em 22 de setembro de 2016, pelo 

Supremo Tribunal Federal, o qual reconheceu a socioafetividade como “vínculo 

gerador de parentesco”. E nesse sentido, surgem discussões e análises sobre as 

repercussões jurídicas da paternidade e da maternidade socioafetiva, como uma “via 

de mão dupla”, revelando direitos e deveres na relação paterno e materno filial.   

Sobre o reconhecimento e os efeitos jurídicos da socioafetividade, o Professor 

Gustavo Tepedino (2016, p. 14), em artigo sobre Dilemas do Afeto publicado na 

Revista IBDFAM, sustenta que para não ocorrer uma banalização do afeto no âmbito 

jurídico, este deve ser tutelado com base nos princípios constitucionais que permeiam 

o Código Civil e todas as leis infraconstitucionais. 



6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Observou-se com a referida análise, uma constante ascensão da 

socioafetividade em oposição ao abando afetivo no Direito de Família, uma vez que o 

sistema jurídico está preocupado em tutelar as pessoas, valorizando os sentimentos 

em detrimento de meras formalidades. 

Ademais, como ocorre com qualquer outra forma de filiação, o reconhecimento 

da relação socioafetiva, vem sendo admitido por via judicial e extrajudicial (declaração 

voluntária da vontade das partes), capaz de produzir efeitos jurídicos pessoais e 

patrimoniais. Dentre esses, evidenciam-se nas discussões atuais, o direito alimentar 

e o direito à herança. 
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