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RESUMO

No passado a família era reconhecida pelo ordenamento jurídico dentro de um conceito fechado, representada pelo casamento e considerada como um instituto patriarcal e

patrimonial. Em razão de fatores econômicos e sociais passou por modificações em sua forma de constituição. Novos arranjos familiares surgiram, desafiando a ordem jurídica. O

afeto ganhou relevância perante o direito, gerando vínculos, direitos e obrigações na órbita familiar. Doutrinadores e tribunais passaram a referir-se à filiação socioafetiva como

relação filial gerada pelo afeto. O presente trabalho versa sobre o reconhecimento jurídico dessa modalidade de filiação, isso porque importa em transpor para o direito uma

realidade vivida por muitos entes familiares. A matéria, contudo, não possui previsão legal expressa, devendo ser construída à luz dos princípios constitucionais, como o da

dignidade da pessoa humana, solidariedade, afetividade e igualdade entre os filhos. O presente estudo se utilizou do método dedutivo e a investigação foi de cunho qualitativo por

meio estudo bibliográfico, análises legislativas e decisões jurisprudenciais. Os resultados obtidos buscam denotar a real aplicação das premissas estabelecidas pelo ordenamento

jurídico brasileiro, que objetive relação jurídica que se aproxime mais do ideal de justiça nestas novas concepções e estruturas familiares. Diante do exposto, um dos conflitos

mais debatidos é sobre ser possível a desconstituição do reconhecimento voluntário de filho. Tendo em vista os questionamentos, existe polêmica quando a desconstituição é

pautada somente na verdade biológica desconsiderando-se a afetiva. A filiação, uma vez reconhecida, tem por regra a impossibilidade de desconstituição posterior. 
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