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RESUMO
A paternidade socioafetiva é uma realidade cada vez mais clara e presente em nossa sociedade, havendo amplas
discussões na defesa do tratamento igualitário entre os filhos e o exercício da paternidade responsável por aquele pai
e/ou mãe socioafetivos. O que não é objeto de discussão nos dias atuais são as responsabilidades desses filhos com os
seus pais  socioafetivos.  Sendo  assim,  buscará  responder  como se  dará  essa  responsabilidade  inversa  da  filiação
socioafetiva, seja em questões relacionadas as responsabilidades dos filhos por seus pais na velhice, e se haverá tal
responsabilidade nessa “nova” formação familiar, seja nos aspectos sucessórios. Para se aferir as responsabilidades que
poderão ser atribuídas aos filhos socioafetivos para com seus pais socioafetivos, utilizará o método pautado na pesquisa
bibliográfica, bem como no levantamento de dados em Cartórios sobre as filiações socioafetivas registradas, e ainda em
entrevistas em asilos na cidade tanto com os idosos que ali vivem, quanto com as pessoas responsáveis por cuidar e
zelar  por  eles  diariamente.  A  pesquisa  aplicada  se  dará  com o  objetivo  de  tabular  em números  a  quantidade  de
paternidades socioafetivas conhecidas pelos Cartórios, para que seja possível aferir qual será o tempo médio para que
esta responsabilidade inversa comece a surgir, bem como para se esclarecer, nos asilos, quais as necessidades dos
idosos, de forma a suscitar como e em quais aspectos se dará essa responsabilidade. Espera-se obter, ao final da
pesquisa, respostas que coadunem com o princípio da dignidade da pessoa humana e da solidariedade entre pais e
filhos.
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1 INTRODUÇÃO

A sociedade moderna na qual vivemos apresenta inúmeros formatos sociais, realidade esta
que foi se criando ao longo do tempo e cujo fator principal foi o reconhecimento da afetividade como
valor fundante e sob o qual se constitui a família, de modo que “a paternidade biológica não exerce
mais  superioridade  sobre  a  paternidade  afetiva”  (COSTA,  2009,  p.  131).  A  questão  do
reconhecimento  da afetividade enquanto  princípio  basilar  para  a  conceituação de família  trouxe
inúmeras discussões e implicações diretas no contexto jurídico, seja no reconhecimento de que pai é
aquele que cria, dá amor, e que o genitor é tão somente o que gera (DIAS, 2009, p. 331), seja na
adoção das uniões estáveis como família, já que pautada também no afeto. 

Nesse sentido, a paternidade socioafetiva ganhou grande espaço nas discussões doutrinárias
e jurisprudenciais, em busca de estudos teóricos e soluções práticas para os problemas advindos
dessa  formação  familiar,  que  pode  originar-se  de  diversos  modos:  através  de  adoção,  por
inseminação artificial heteróloga, ou ainda em virtude da posse de estado de filiação (LÔBO, 2006,
p. 2). Todavia, muito se discute acerca das responsabilidades da paternidade socioafetiva em face
do filho envolvido nessa relação, porém se esquecem que quando se fala de família, se fala também
em  responsabilidade  mútua,  ou  seja,  não  há  apenas  o  dever  dos  pais  de  zelarem  e
responsabilizarem  pelos  seus  filhos,  mas  também  o  dever  dos  filhos  de  cuidarem  e
responsabilizarem pelos seus pais na velhice, conforme preleciona a Constituição Federal do Brasil,
em seu artigo 229. Ou seja, a via é de mão dupla!  

Desta forma, necessário se faz uma análise não da paternidade socioafetiva em si,  muito
discutida  na  atual  realidade,  mas  sim  questionamentos  que  vão  além,  que  atentam-se  para  o
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aspecto futuro dessa relação, principalmente no que se refere a seus efeitos dentro do seio familiar,
da sociedade, e inclusive aos aspectos sucessórios dessa “nova” relação. 

Tem-se como objetivo buscar respostas para questionamentos como: se a discussão que se
tem hoje de que o vínculo socioafetivo não poderia ser rompido e que até mesmo o afastamento
entre os seus membros não implicaria em uma dissolução (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2006, p. 19),
a  priori,  e  ainda,  se  o  ordenamento  jurídico  e  a  própria  Constituição  Federal  do  Brasil  (1988)
estabelecem que os filhos têm o dever de ajudar e amparar seus pais na velhice, quais seriam e se
haveriam  responsabilidades  para  esse(s)  filho(s)  socioafetivo  no  futuro?  Essa  responsabilidade
inversa seria aplicada para esse tipo de formação familiar? Como ela se daria? Com relação as
questões patrimoniais e sucessórias, qual seria o tratamento dado, por exemplo, na hipótese de um
filho socioafetivo falecer sem deixar descendentes ou cônjuge e este possuir pai e mãe biológicos e
pai(s)  socioafetivo(s)?  Os  bens  seriam  divididos  apenas  entre  os  pais  biológicos  ou  o  pai
socioafetivo teria direito também? Civilmente e afetivamente, quais são as necessidades dos idosos
que são de responsabilidade dos filhos? A simples ajuda material seria suficiente? Seria possível,
ainda, ser reconhecida a paternidade socioafetiva mesmo que o filho não tenha requerido?

Enfim, a busca por respostas para perguntas como estas é que serão objetos da pesquisa a
que  se  refere  o  presente  resumo,  pautando-se,  para  tanto,  em  pesquisas  bibliográficas,  em
pesquisas  em  cartórios  da  cidade  de  Maringá/PR  das  filiações  socioafetivas  registradas  nos
mesmos, em visitas a asilos com o fim de entrevistar idosos que ali vivem e pessoas responsáveis
por zelar por eles, cujo objetivo é não só ter uma discussão teórica sobre o assunto, mas também de
forma a converter em números os dados encontrados sobre filiação socioafetiva, verificando a idade
dos membros da família,  bem como em investigar  qual  a  extensão dessa responsabilidade,  se
apenas material ou também afetiva. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para  o  desenvolvimento  da  pesquisa,  serão  utilizados  livros,  artigos,  revistas  jurídicas,
periódicos, todos voltados para o tema ou que possibilitem um bom subsídio para a discussão,
pautando então, nesse sentido, em um procedimento técnico de pesquisa bibliográfica,  seja em
materiais  impressos ou virtuais,  encontrados em base  de  dados  brasileiras  e  estrangeiras,  que
referem-se  aos  temas  que  envolvem  a  presente  pesquisa.  Ainda  na  ordem  teórica,  as
jurisprudências, na medida do possível, também darão subsídio para a pesquisa. 

A população que será objeto da pesquisa é fundamentalmente as famílias em que existam o
vínculo da socioafetividade, seja ele concomitante ou não com a existência de vínculos biológicos.
Voltar-se-á ainda os olhos para o tratamento e direitos reconhecidos aos idosos, no intuito de se
analisar se as responsabilidades dos filhos socioafetivos seriam as mesmas (ou não) dos filhos
biológicos, e ainda, como o abandono não só material, mas principalmente afetivo, por parte dos
filhos, têm influência na vida desses idosos, em especial sobre aqueles que vivem esquecidos em
asilos ou lares de idosos. Para tanto, buscará fazer uma análise não só teórica, mas também prática
nesses centros, utilizando-se a técnica de entrevista, interrogando diretamente os idosos acerca de
sua vida e de suas necessidades (materiais e/ou afetivas), bem como entrevistando as pessoas que
são  responsáveis  pelo  cuidado  com  esses  idosos,  sejam  elas  assistentes  sociais,  médicos,
fisioterapeutas, cuidadores, dentistas, etc. 

Buscará  também  fazer  uma  verificação  junto  a  Cartórios  da  cidade  de  Maringá/PR,  de
quantas são as famílias conhecidas atualmente em que a filiação socioafetiva existe e quais são as
idades  de  seus  membros,  de  forma  a  conseguir  visualizar  e  prever  não  apenas  o  quanto  a
paternidade socioafetiva é uma realidade viva, mas também para ter parâmetros objetivos de quanto
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tempo essa responsabilidade inversa da paternidade socioafetiva demorará para se tornar cada vez
mais frequente, pelo menos em nossa cidade. Os dados obtidos nos cartórios serão tabulados em
forma  de  tabelas  e  gráficos,  permitindo  uma  melhor  visualização  ao  público  dos  resultados  lá
obtidos.  

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se obter com a pesquisa acerca do tema discutido, resultados que coadunem com a
ordem jurídica vigente no Brasil, principalmente no que se refere a dignidade da pessoa humana
como fundamento  do Estado,  a  valorização do afeto  em detrimento  da verdade biológica  e ao
princípio da solidariedade entre pais e filhos. 

Nesse  sentido,  partindo-se  do  estabelecido  na  Constituição  Federal  (artigo  229)  de
responsabilidades recíprocas entre pais e filhos, espera-se obter resultados que indiquem que na
filiação  socioafetiva  os  filhos  também  teriam  essa  responsabilidade  perante  os  seus  pais,
independentemente se houve o reconhecimento documental da paternidade socioafetiva, e que nem
mesmo o afastamento desses membros familiares teria  o  cunho de retirar  as responsabilidades
inerentes  a  filiação  socioafetiva,  partindo-se  do  pressuposto  de  que  essa  é  indissolúvel.  Tal
responsabilidade  se  daria,  então,  no  âmbito  material,  custeando  bens,  alimentos  e  remédios
necessários  à  manutenção  da  vida  desse(s)  pai(s)  socioafetivo(s),  mas  também  de  cunho
emocional,  eis  que tal  aspecto  também é necessário  para  uma existência  digna.  De tal  modo,
apenas esse reconhecimento de vínculo socioafetivo indissolúvel e a aplicação da responsabilidade
solidária  entre  pais  e  filhos  também  nessas  relações  é  que  se  encontraria  um  perfeito
reconhecimento  da  dignidade  da  pessoa  humana  na  responsabilidade  inversa  da  filiação
socioafetiva. 

Coadunando  com  tal  reconhecimento,  tem-se  que,  no  que  se  refere  aos  aspectos
sucessórios,  também não  haveria  sentido  haver  distinção  de  tratamento  entre  as  paternidades
oriundas do vínculo biológico  e as  advindas de vínculos  socioafetivos,  mesmo que essa última
relação possa se apresentar sob contextos muito mais complexos e diversos do que aquelas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que o projeto de pesquisa a que se refere o presente resumo expandido está
apenas em seu início, não tendo ainda resultados finais para os questionamentos nele abordados,
os resultados que se espera encontrar, apesar das diversas questões envolvidas, são aqueles que
se coadunam com toda a proteção conferida à família pelo ordenamento jurídico brasileiro,  sem
qualquer discriminação quanto a origem, e que mais se adequam ao princípio da dignidade da
pessoa humana, da solidariedade, da paternidade responsável (ou, em sentido amplo, da filiação
responsável), e da valorização do afeto enquanto instrumento para se conceituar o próprio instituto
da família. 
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