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1~la Salsamendi de Carvalho 

âo, a autora, que ora se apresenta, navega na 
~o colher elementos para identificar os traços 
~ até arribar no porto da dignidade da 

sacudir as velhas acomodações, empreen
de destaque e abrigar os filhos do afeto. 

ponto nuclear da pesquisa empreendida, 
'Pl1lnnrnI7P() e sob o influxo do Direito Consti

a concepção da família clássica, com o 
agora se protege a fàmília porquanto ela 
dos seus integrantes. 

em oportuna síntese, registra que "na família 
dominar as relações de afeto, de so/idarie

r/alna..se. com mais assento, a concepção eude
o indivíduo que existe para a família e para 

o casamento que existem para o seu desen
de sua aspiração à felicidade ,03. 

f<IJWn'HU Federativa do Brasil tem por fimda
humana. já não há sentido em se, pejorati

em legítimos ou ilegítimos, bem como a 
restringir aos dados biológicos ou jurídi

relevância a socioafetividade. As barreiras 
inhos mais alentadores, traçados por esse 

proteção de diferentes arranjos familiares e 
rõprnI1n.~ pelo afeto, para além da trincheira de 

do estríto positivisrl'lo jurídico. 
pesquisadora Carmela Salsamendi de Carva

o resultado de sua pesquisa junto à 
ilhFlI/IItJY''1F'' , na constmção de uma compreensão 

elementos biológicos ou aos dados jurídicos, 
sejam estudados com seriedade. 
faz. portanto. essa passagem. do sistema 

itucionalismo moderno que chama e abri
da pessoa humana. os filhos do afeto. 

Ana Carla Harmatillk Matos 
Pro!". do Mestrado Unibrasil 
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A FILIAÇÃO r 

1.1 o TRATAMENTO JU 
CÓDIGO CIVIL DE 1! 

Ao ater-se à temática da 
inicialmente, percorrer o tratament 
pela Codificação Civil de 19164 q 
sileiras, para compreender a ~u( 
jurídico das relações filiais. 

Como asseverado por Pk 
e também do direito tradiciona/n 
prescindir da análise da sociedade 
de maneira a permitir a individuo 
juridicidade na unidade e na compl 

A história do direito civil brasileiro COl 

(de. 1446), .Manuelinas (de 1521) e Fil 
mais espe:lficamente a sua parte do di~ 
pr~clam?çao da mdependência do Brasl 
bl~ca, at~ 1917, quando entrou em vigo~ 
relto CIVil brasileiro, confol111e observ~1 
G_OMES, "l1ào passava de um aglomer1 
çoes fi regulamentos, supril1do, repa/'QI 
Em. Vista ao estado caótico da legislaç~ 
F.reltas, em 1855, a consolidação das lei: 
Cla das Ordenações no Brasi I e posterga 
(GOMES, Orlando. Raízes históricas e 
Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 8.) 
P~~LJNGIERI, Pietro. (Tradução de 
CIVIl. Introdução ao Direito Civil 
2002. p. I. 

 

 


