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EMENTA – Família como fenômeno jurídico. Casamento e expressões alternativas de convivência 
familial. Relações interconjugais e relações paterno-filiais. Regime patrimonial do casamento e da união 
estável. Dissolução do casamento e da união estável. Alimentos. Adoção. Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. Lei de Combate a Violência Doméstica. Previdência e Família. 
 

UNIDADES DE ENSINO 
 
Unidade 1 – FAMÍLIA E DIREITO DE FAMÍLIA. Mudanças na família na atualidade. A família no direito brasileiro. 
Constituição e direito de família: princípios constitucionais básicos do direito de família. O Estado e a família; família 
e liberdade. Critério de formação de família: registro/publicidade, ostensiva/afeto. Descodificação do direito de 
família/Estatuto das famílias. Família como pessoa jurídica? 
 
Unidade 2 – CASAMENTO. A laicidade do casamento. Estabelecimento de comunhão de vidas: sociedade 
conjugal e vínculo conjugal. Registro civil. Princípio da não interferência. Capacidade para o casamento: idade núbil, 
autorização e suprimento. Impedimentos. Causas suspensivas. Habilitação. Celebração. Prova. Casamento 
nuncupativo. Casamento por procuração. Invalidade do casamento. Casamento putativo. Eficácia do casamento: 
nome, planejamento familiar, deveres pessoais e materiais, direção da sociedade conjugal, domicílio. 
 
Unidade 3 – UNIÃO ESTÁVEL. Constituição da união estável. A história da união estável no Brasil. A união estável 
como família no direito brasileiro. A união estável entre pessoas do mesmo sexo: decisão do STF. Requisitos da 
união estável. Figuras afins: namoro, namoro qualificado e noivado. Concubinato.  Formalização: escritura pública 
versus registro público; pacto de convivência. Ação de reconhecimento de união estável; ação de reconhecimento e 
dissolução de união estável. Conversão da união estável em casamento. Efeitos pessoais da união estável. 
 
Unidade 4 – REGIME DE BENS. Escolha do regime de bens. Regime supletivo legal. Regimes típicos e atípicos. 
Pacto antenupcial. Alteração do regime de bens. Administração do patrimônio do casal. Outorga conjugal. Dívidas 
familiares. Regime da comunhão universal de bens. Regime da comunhão parcial de bens. Regime da participação 
final nos aquestos. Regime da separação convencional de bens. Regime da separação obrigatória de bens. Súmula 
377/STF. Direito intertemporal. 
 
Unidade 5 – DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO E DA UNIÃO ESTÁVEL. A história da dissolução do casamento no 
Brasil: da indissolubilidade até a EC nº 66/2010. A questão da culpa. A permanência ou não da separação no 
ordenamento jurídico brasileiro. Processo de divórcio. Pedidos possíveis no processo de divórcio e cumulação de 
demandas. Código de Processo Civil: obrigatoriedade da mediação e julgamento antecipado parcial do mérito. 
Separação e divórcio extrajudiciais. Dissolução de união estável. Usucapião familiar. 
 
Unidade 6 – RELAÇÕES DE PARENTESCO. Parentesco. Graus de parentesco: linha descendente, ascendente e 
colateral. Parentesco por afinidade. Repercussões do parentesco em outras áreas: impedimentos, nepotismo, 
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agravamento da pena, impedimento processual. Parentesco biológico e civil. Parentesco de outras origens. Adoção 
à brasileira. Direito ao conhecimento das próprias origens. Multiparentalidade. 
 
Unidade 7 – FILIAÇÃO E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE/MATERNIDADE. Igualdade entre os filhos. 
Presunção de paternidade. Prova de filiação. Reconhecimento de paternidade. Formas de reconhecimento de 
paternidade. Presunção na negativa de exame de DNA. Negatória de paternidade. Relativização da coisa julgada. 
Busca da verdade biológica. 
 
Unidade 8 – PODER FAMILIAR. Responsabilidade parental. Poder familiar. Exercício do poder familiar. Limites do 
poder familiar. Suspensão e perda do poder familiar. Autonomia de crianças e adolescentes. Ação de prestação de 
contas de pensão alimentícia. Reparação de danos por abandono afetivo. 
 
UNIDADE 9 – GUARDA E CONVIVÊNCIA. Guarda e poder familiar. Tipos de guarda: unilateral, compartilhada, 
alternada, nidal. Fixação de visitas/convivência. Questões controvertidas da guarda compartilhada: as decisões do 
STJ sobre a obrigatoriedade da aplicação no caso de desacordo entre os pais. Guarda e visitas de terceiros. A 
mudança dos papeis de gênero na criação dos filhos. Alienação parental. Abandono afetivo. 
 
Unidade 10 – ADOÇÃO. Conceito de adoção. Percurso histórico. ECA e Lei Nacional da Adoção. Direito à 
convivência familiar. Limites da permanência fora do convívio familiar. Carência de recursos materiais. Família 
natural/família extensa ou ampliada. Família substituta; diretrizes gerais sobre a colocação em família substituta. 
Guarda de terceiros. Tutela. Adoção: excepcionalidade, irrevogabilidade, desligamento da família natural. Adoção: 
adoção unilateral, adoção sem rompimento de vínculo, adoção conjunta, adoção póstuma, adoção internacional. 
Judicialização da adoção. Vedações na adoção; requisitos da adoção. Cadastro nacional de adoção. Efeitos da 
adoção. Direito de conhecer a origem biológica. 
 
Unidade 11 – ALIMENTOS. Solidariedade familiar. Dever de alimentos. Conteúdo dos alimentos: alimentos 
naturais e civis. Irrenunciabilidade, irrepetibilidade e incompensabilidade. Forma de pagamento: direto e em 
pecúnia. Legitimidade ativa e passiva. Critérios: possibilidade versus necessidade versus proporcionalidade. 
Manutenção do padrão de vida. Coisa julgada formal e impossibilidade de formação de coisa julgada material. 
Alimentos transitórios. Alimentos avoengos. Perda por casamento ou união estável. Índice de correção. Alimentos e 
culpa. Alimentos para idosos e solidariedade. Alimentos provisórios. Alimentos compensatórios? Ação de alimentos. 
Ação de oferta de alimentos. Ação revisional de alimentos. Ação exoneratória de alimentos. Cumprimento de 
sentença de alimentos. 
 
Unidade 12 – REPERCUSSÕES DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO DIREITO DE FAMÍLIA. 
Direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Capacidade. Capacidade para o casamento, união estável e 
planejamento familiar. Interdição no Código Civil: procedimento de interdição e sentença/efeitos. Perícia na 
interdição. Tomada de decisão apoiada. 
 
Unidade 13 – LEI DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Denominação da lei. Sujeito passivo. Tipos de 
violência doméstica. Violência psicológica e gaslighting. Medidas protetivas. Aplicação dos princípios da 
responsabilidade civil. 
 
Unidade 14 - BEM DE FAMÍLIA. Generalidades e aspectos históricos. Bem de família no Código Civil. Bem de 
família na lei especial. Bens móveis; box e vaga de garagem. Exceções à impenhorabilidade. Bem de família e 
empresa familiar. Súmula 364/STJ. 
 
Unidade 15 – PREVIDÊNCIA E FAMÍLIA. Dependência e conjugalidade: ex-cônjuge e companheiro. Dependência 
e filiação: menor sob guarda de terceiros; filhos universitários. 
 
 

Bibliografia Básica 



 

___________________________________________________ 
Av. João Pinheiro, 100 -906 – Centro CEP: 30130-180 – Belo Horizonte MG – Brasil 

Fone: (31)3217-4645 E-mail dic@direito.ufmg.br  Fax: (31)3217-4646 
 

 

FACULDADE DE DIREITO UFMG 

 
ALMEIDA, Renata Barbosa de; RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. Direito civil: famílias. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. 
 
MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
 
 
Bibliografia complementar 
 
GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais do direito de família. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
LOBO, Paulo. Direito civil: famílias. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 
 
TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, guarda e autoridade parental. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 
 
VILLELA, João Baptista. Liberdade e família. Belo Horizonte: UFMG, Faculdade de Direito, 1980. 
 

 
 
 
 
 


