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Prefácio do Ministro Luis Felipe Salomão 

A presente obra - Teoria Geral do Afeto - de autoria dos profes
sores Cristiano Chaves de Farias e Conrado Paulino da Rosa, constitui 
um verdadeiro contributo dedicado ao sistema do Direito das Famílias, 

para que o afeto seja invocado de forma técnica e adequada, de modo a 
produzir mais segurança jurídica e efetividade para a solução justa dos 
conflitos de interesses. 

O trabalho que ora se apresenta convida a uma reflexão, no sentido 
de que o afeto seja compreendido, juridicamente, mais por um ângulo 
objetivo, de sua validade lógica, do que pelo subjetivismo humano, en

tremeado de juízos emotivos. 

Os interesses sociais clamam por uma abordagem fenomenológica 
do Direito das Famílias como ciência, superando o período romântico, 
essencial para o trilho do momento atual, mas que não deve obscurecer 
o raciocínio. No ápice de tal transformação, sobreleva o caráter da Teo
ria do Afeto, que busca desenvolver teorias explicativas dos princípios e 

das regras, aperfeiçoando lhe o conceito, de forma a atingir o necessário 
escopo inerente à sociedade pós-moderna. 

De fato, em um mundo globalizado, emergem a fluidez e a efeme
ridade das relações. A modernidade líquida, expressão cunhada pelo 
sociólogo polonês Zygmunt Bauman para designar o tempo presente, é 
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veloz, dinâmica, caracterizando-se por um mundo repleto de sinais con
fusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível. 

Na obra Amor Líquido, inclusive, Bauman analisa as relações amo
rosas com base na modernidade líquida, isto é, em tempos em que nada 
dura, existe uma dificuldade real de expressar a comunicação afetiva, 
sendo mais fácil suspender do que solidificar vínculos. 

Destarte, a presente obra, que pretende edificar no afeto o mote para 
um novo Direito das Famílias, conforma seu conceito à sombra da ciência. 

Os renomados autores e professores Cristiano Chaves de Farias e 
Conrado Paulino da Rosa procuram, justamente, e com absoluto êxi
to, desenvolver o afeto como teoria, aprofundando inúmeros temas, tais 
como: os diversos signos do termo afeto nas relações humanas e jurídi
cas, a relevância do papel interpretativo dos princípios gerais do Direito 
nas relações familiares como ideologia inspiradora do sistema, o afeto 
como estrutura normativa aplicada às relações familiares sucessórias, e, 
à guisa de arremate, o afeto como estrutura para a interpretação e a apli
cação das normas familiaristas, ou seja, a garantia do afeto como força 
tonítrua, indutora das interpretações e aplicações das referidas normas, 
com o escopo de maximizar a proteção da pessoa humana, em dimensão 
individual e social, respeitadas as diferenças e as vulnerabilidades. 

Assim, o afeto, em sua dimensão contemporânea, afasta-se do pecu
liar enredo do livro O Eterno Marido, de autoria do grande mestre russo 
Dostoiévski, em que as matrizes da composição narrativa navegam em 
efusões de afeto marcado com ferrete, em que as ações evasivas, indire
tas, suspeitas, agressivas e veladas denotam o influxo do folhetim; para 
aproximar-se da obra de outro mestre, Gabriel García Marquez, autor 
da monumental O amor nos tempos do cólera, quando diz: "então foi ela 

quem procurou dar-lhe novo ânimo para ver o futuro, com uma frase 
que ele, em sua pressa estouvada, não soube decifrar: Deixe que o tempo 
passe e já veremos o que traz:' 

O tempo, verdadeiramente, passou e trouxe-nos o conceito cientí
fico do afeto, pelas mãos dos renomados autores. Não o afeto inexato, 
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Prefácio da Ministra Nancy Andrighi 

fictício, simulado, caramboleiro. Mas sim o afeto legítimo, com o concei
to preciso e marcado pela obra científica que foi elaborada com maestria. 

Por fim, dessa ciência tão relevante projeta-se uma luz capaz de ilu
minar a seara de um novo Direito das Famílias. O afeto, que passa de um 
fenômeno emotivo, para angariar passos em prol da composição justa 
dos conflitos. 

A pioneira obra que tenho a honra de apresentar induz o leitor a 
uma profunda reflexão, atual e necessária, sobre o evolver jurídico do 
afeto, conclamando os juristas a enxergarem-no com lentes hodiernas. 
Representa, pois, além de consulta obrigatória, relevante contribuição 
para as letras jurídicas e, em especial, notável fonte de estudo e de pes
quisa, com vistas à construção de uma teoria geral do afeto como ele
mento do Direito das Famílias. 

Boa leitura! 

Luís Felipe Salomão 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
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