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RESUMO

No decorrer do século XX e início do século XXI acompanhamos crescentes mudanças nos arranjos familiares. O modelo tradicional da família 
mudou, dando espaço ao estudo do “Direito DAS Famílias”. Com o advento da Constituição de 1988 e consequente constitucionalização do direito 
civil, o valor da afetividade ganhou espaço no cenário das famílias, recebendo status de princípio, traduzido na efetivação do princípio da 
dignidade da pessoa humana. A filiação socioafetiva, esta sem vínculo biológico, mas decorrente do desejo, da opção em ofertar amor e cuidado, 
é resultante da construção cultural, consolidada na convivência e na mutualidade de afetos, razão pela qual não deverá existir hierarquia com a 
filiação biológica. Sendo a reciprocidade de afetos um requisito essencial ao princípio da afetividade, torna-o dessa forma, disponível e 
renunciável, ao passo que qualquer um, a qualquer tempo pode deixar de nutrir tal sentimento de afeto pelo outro. De outro modo, não sendo tal 
requisito essencial, estaria a parentalidade biológica revestida de afetividade indissociável. Nesse compasso, embora presente na maioria das 
relações, a reciprocidade quanto ao afeto poderá ser mitigada, a fim de garantir o melhor interesse do menor e a dignidade da pessoa humana, 
bem como oferecer estabilidade jurídica nas relações familiares. Em importante decisão de recurso extraordinário nº 898.060-SC, com 
repercussão geral, o STF, com o argumento de garantir o direito à busca pela felicidade, sendo considerado este um corolário do princípio da 
dignidade da pessoa humana, entendeu que o reconhecimento do vínculo socioafetivo não exclui o biológico, devendo coexistirem com todas as 
consequências jurídicas. Porém, há divergência entre os ministros da Suprema Corte, pautada na eficácia do parentesco socioafetivo como fonte 
de parentalidade, constituída de dignidade jurídica capaz de afastar os efeitos jurídicos do vínculo biológico. Diante deste contexto, destacamos a 
possibilidade de convivência harmônica entre referidos tipos de filiação, partindo da análise das características de indisponibilidade e 
irrenunciabilidade, analisando de que maneira o reconhecimento da parentalidade socioafetiva impacta na identidade biológica do indivíduo. O 
objetivo geral desta pesquisa é desvendar os reflexos da afetividade como fundamento da filiação e sua compatibilidade com a preservação da 
identidade biológica do indivíduo. Foi utilizada como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica e a jurisprudencial. Os estudos sobre a 
temática indicaram um crescente número de reconhecimento da parentalidade socioafetiva em todas as instâncias do judiciário brasileiro, nos 
últimos cinco anos especialmente, inclusive no STF, trazendo, pois, efeitos jurídicos para os envolvidos decorrentes de tal filiação. Verificou-se 
uma problemática no que tange a irrenunciabilidade da parentalidade socioafetiva decorrente do esgotamento do afeto, devendo, porém, ser 
preservado o melhor interesse do menor. Diante disso, observou-se que a parentalidade socioafetiva surge com diversas faces, sempre atrelada 
ao princípio da dignidade da pessoa humana, como forma de garantir a identidade do indivíduo dentro de um determinado grupo. Uma vez 
reconhecida e estabelecida, se torna tão irrevogável e irrenunciável quanto à parentalidade biológica, visto que se trata de um direito 
indisponível. Desta feita, o estabelecimento da multiparentalidade deverá ser interpretado com um efeito irrevogável cabendo ao julgador 
estender à parentalidade socioafetiva todos os efeitos inerentes ao estado de filiação, sendo eles patrimoniais ou extrapatrimoniais.
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