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Temas recorrentes 

FAMÍLIA  casamento; regime de bens 
• partilha 
• Alteração 
 

SUCESSÕES  vocação hereditária; herdeiros 
necessários (legítima) 

• tipos de testamento 
 

 
OUTROS TEMAS: adoção; curatela; 
reconhecimento de filho; guarda; alimentos 



Família 

DIREITO DE FAMÍLIA NA CONTEMPORANEIDADE 
 

 

CASAMENTO 

CAPACIDADE IMPEDIMENTOS 
CAUSAS 

SUSPENSIVAS 
CASAMENTO 
IRREGULAR 



Casamento 

• Habilitação  celebração 

• Prova do casamento 

Certidão 

Posse do estado de casado 



Casamento 

DIVÓRCIO 

● Dissolução do vínculo conjugal 

● Consensual x Litigioso 

● Judicial x Extrajudicial 

PROTEÇÃO DOS FILHOS 

● Guarda unilateral x Guarda compartilhada 

● Direito de visitas 

● Alienação parental 



Filiação 

● Presunção de paternidade 

● Ação negatória / de impugnação de paternidade 

● Reconhecimento dos filhos 

–  Voluntário x Judicial 

– Ação de investigação de paternidade 

– Irrevogabilidade 



Poder familiar 

● ≠ Guarda 

● Caráter pessoal e patrimonial  

– Usufruto e administração dos bens de filhos menores 

● Extinção do poder familiar 

– Perda do poder familiar 

– Suspensão do poder familiar 



Regime de bens 

Regra geral: 

Patrimônio particular: bens anteriores ao casamento 

Patrimônio comum: bens posteriores ao casamento 

Exceções (arts. 1.659, 1.660) 

COMUNHÃO 
PARCIAL DE 

BENS 



Regime de bens 

Comunhão universal de bens 

Participação final nos aquestos 

Separação de bens 

– separação legal 

– separação convencional 



Alimentos 

● Binômio NECESSIDADE-POSSIBILIDADE 

● Caráter assistencial, não indenizatório 

● Obrigação divisível e não solidária, 

transmissível aos herdeiros 

● Ações cabíveis 



Bem de família 

IMPENHORABILIDADE  

 

Legal 

Voluntário 

 

Bem residencial urbano ou rural, acessórios e pertenças 

Vaga de garagem. 

PODE SER 

CONTEÚDO 



União estável 

● Convivência pública, contínua e duradoura entre duas pessoas, com objetivo 

de constituição de família 

● Aplicação das causas impeditivas do casamento 

● Regime de bens  

● Facilitação da conversão em casamento  



Tutela e curatela 

TUTELA: CURATELA: 

- proteção de menores de 18 anos  - proteção de maiores incapazes 

- pode haver nomeação de tutor pelos 
pais (testamentária) ou pelo juiz 

- nomeação pelo juiz 

-  poderes em relação à pessoa e ao 
patrimônio do pupilo 

- pode restringir-se à administração do 
patrimônio 

- poderes amplos - poderes específicos definidos pelo juiz 



Tomada de decisão apoiada 

• PRESSUPOSTO:  

DEFICIÊNCIA + CAPACIDADE PLENA 

• Procedimento judicial 

• Eleição de pelo menos 2 pessoas idôneas 
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DIREITO DAS SUCESSÕES 
 



Sucessão causa mortis 

● Sucessão legítima e testamentária 

● Sucessão a título singular (legado) e a título universal (herança) 

● Herdeiros legítimos, necessários e testamentários 

● Herança:  

– Todo unitário e indivisível, imóvel 

– Herdeiros são condôminos 



Aceitação e renúncia 

● Aceitação – expressa, tácita e presumida 

● Renúncia – expressa 

– Deve ser pura e simples 

– Não pode ser parcial, condicional, a termo 

● Renúncia abdicativa 

● Não há direito de representação em favor dos herdeiros do renunciante 



Ordem de vocação hereditária 

DESCENDENTES EM CONCORRÊNCIA COM CÔNJUGE 

regime de bens 

Concorrência do cônjuge: 

Quinhões iguais x fração mínima de ¼ 

• Descendentes de mesmo grau - partes iguais 

• Descendentes em graus diversos: sucessão por 

estirpe 



Ordem de vocação hereditária 

ASCENDENTES EM CONCORRÊNCIA COM CÔNJUGE 

ascendentes em 1º grau – partes iguais; 

ascendentes em 2º ou maior grau – ½ herança para o cônjuge. 

→ Não há direito de representação 

→ Divisão por linha materna / paterna 



Ordem de vocação hereditária 

SUCESSÃO DO CÔNJUGE / COMPANHEIRO 

COLATERAIS: ATÉ QUARTO GRAU 

– Ordem: Irmãos > sobrinhos > tios 

– Não há direito de representação 

– Exceção: filhos de irmãos, em concorrência com tios 

Arrecadação pelo Município, DF, União 



Sucessão legítima 

DIREITO À LEGÍTIMA: “clausulação” depende de justa causa 

DIREITO DE REPRESENTAÇÃO - 

SUCESSÃO POR ESTIRPE: Partilha do quinhão do representado 



Sucessão testamentária 

CAPACIDADE DE TESTAR 

Disposições patrimoniais e não patrimoniais 

Herança x Legado 

Agentes capazes > 16 anos 

Discernimento no ato 

TESTAMENTO 



Testamentos ordinários 

Testamento público 

Testamento cerrado 

Testamento particular 



Direito de acrescer 

• falta / recusa de herdeiro ou legatário 

nomeado (art. 1.943) 

• inexistência de substituto nomeado 

 



Redução, revogação e rompimento do testamento 

● Redução – ofensa à legítima 

– Ação de redução 

● Revogação – manifestação de vontade 

– Mesmos modos e formas do testamento 

● Rompimento – surgimento ou descoberta de descendente sucessível / 

herdeiro necessário 
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