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Resumo: O Presente trabalho tem o objetivo de analisar a paternidade 

socioafetiva em seus aspectos, focando no âmbito familiar e também no 

sucessório. Foi promulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, um provimento 

que facilitou o reconhecimento de paternidade socioafetivo, autorizando que o 

mesmo seja feito nas serventias extrajudiciais. Verifica-se a importância da análise 

de tal tema, pois se trata de um assunto atual e importante, pois regula a situação 

de muitas famílias, onde o vínculo afetivo  muitas vezes tem mais importância e 

relevância do que o vínculo biológico. 
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Abstract: The present work has the objective of analyzing the socioaffective 

paternity in its aspects, focusing in the family scope and also in the succession. It 

was promulgated by the National Council of Justice, a provision that facilitated the 

recognition of socio-affective paternity, authorizing that it be done in extrajudicial 

services. The importance of the analysis of this subject is verified, since it is a 

current and important subject, since it regulates the situation of many families, 

where the affective bond is often more important and relevant than the biological 

link. 
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Introdução 

 É fácil observar que o direito tem evoluído diariamente, e o reconhecimento 

do STF da igualdade da verdade afetiva diante da verdade sanguínea foi uma 

grande conquista para os novos tipos de família que decorrem dessa evolução. 

Apesar de todo esforço para a legislação acompanhar as mudanças e evoluções 

da família, fica a lacuna com o que toda a mudança pode ocasionar no futuro das 
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famílias diretamente envolvidas. Tal tema é novo no direito sucessório, pois o 

dispositivo que regula esse tipo de reconhecimento foi promulgado em 14 de 

novembro de 2017, concluindo então, que se houveram casos em que aconteceu 

o reconhecimento socioafetivo, e desses se fez necessário a abertura de 

inventário, esses casos foram poucos. 

O tema também abrange ramos do direito de família, pois para que se entenda o 

direito sucessório em si, é necessário recorrer aos conceitos de socioafetividade e 

de família. 

Objetivo  

 A partir dessas considerações, este trabalho visa compreender que a 

verdade afetiva, muitas vezes tem mais valor do que a biológica nas famílias 

atuais, tendo como objetivo principal entender quais as maneiras que a sucessão 

será realizada em casos de partilha. 

 Método  

 Para realizar este estudo, será feita uma pesquisa bibliográfica, com 

referências de doutrinas relacionadas ao tema. Será utilizado também a 

legislação vigente, tais como leis e jurisprudências. Artigos de internet também 

serão utilizados para compreender melhor sobre como funcionará a sucessão em 

casos de filiação socioafetiva.  

Resultado 

Neste sentido, obtém-se como resultado parcial deste estudo que filhos 

biológicos e afetivos sempre terão o mesmo tratamento. A partilha deverá ser 

analisada caso a caso, sempre individualizando e dando atenção específica ao 

momento da abertura da sucessão. Muitas jurisprudências do STJ tem sido 

favoráveis ao reconhecimento socioafetivo até mesmo após a morte do pai ou 

mãe afetivo, pois muitas vezes, o processo judicial ser tornava longo demais, 

impedindo que o reconhecimento fosse feito em vida.  

Considerações finais 



 Não há duvidas de que foi um grande marco para o direito e todas as 

famílias o reconhecimento do STF da família socioafetiva. Tal entendimento veio 

para regularizar a situação de muitas famílias, e a sucessão se torna uma 

consequência  disso, pois, se um filho afetivo não pode ser tratado de maneira 

distinta de um biológico, também na hora da abertura da sucessão não deverá 

haver diferenciação no quinhão hereditário de cada um. A família, por si só, 

possui especial proteção do Estado. Portanto, as relações familiares também são 

de suma importância para tal ente. Além disso, permitiu também uma percepção 

maior sobre como os diversos tipos de família influenciam na sucessão, pois 

sempre deve ser levado em consideração os que em vida, eram mais próximos do 

autor da herança. Dada à importância do assunto, se faz necessário que seja 

dado sempre muita seriedade aos casos de paternidade e maternidade 

socioafetivo, pois, uma vez que o mesmo é realizado, se torna irrevogável através 

da via extrajudicial, e, um reconhecimento de um pai ou mãe para um filho mexe 

com sentimentos, vínculos e até mesmo com a inclusão de mais um membro 

familiar 
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