
PLANO DE CURSO

DISCIPLINA: DIREITO DE FAMÍLIA
CÓDIGO: DIR 03793
CARGA HORÁRIA: 60 hs
PRÉ-REQUISITO(S): DIR 03787 (Direito Processual Civil I)

EMENTA:
Normas Constitucionais.  Casamento.  Efeitos.  Regime de Bens.  Dissolução da Sociedade 
Conjugal: anulação, separação, divórcio.  Relações de parentesco, adoção.  Tutela, Curatela, 
ausência.  Estatuto do Menor e do Adolescente.

1-  OBJETIVOS:

1.1- Familiarizar-se  com os institutos de Direito de Família, ressaltando as características 
especiais  do  Direito  matrimonial  e  assistencial  e  os  aspectos  patrimoniais  e 
extrapatrimoniais das relações familiares e conjugais.
1.2-  Sensibilizarse  com  a  problemática  da  família,  praparando-se  para  uma  atuação 
responsável e consciente (como advogado de família), que leve sempre em consideração o 
bem estar dos filhos e as condições psicológicas do casal.
1.3- Comparar a sociedade conjugal com a sociedade de fato, analisando as conseqüências 
jurídicas.
1.4- Elaborar o novo Estatuto da Família compatível com avanços constitucionais.

2-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: UNIDADES 

2.1- DIREITO DE FAMÍLIA:
a) Definição;
b) Dos caracteres do Direito de Família;
c) Das relações jurídicas.

2.2- DO CASAMENTO:
a) Da definição, história e evolução.
b) Dos caracteres.
c) Da natureza jurídica.
d) Dos fins.

2.3- DO CONCUBINATO, DA SOCIEDADE DE FATO E DA ENTIDADE FAMILIAR:
a) Do conceito, história e evolução.
b) Situação da concubina perante a lei, a jurisprudência e a CF/88.
c) A entidade familiar na nova Constituição.

2.4- DAS FORMALIDADES QUE ANTECEDEM A CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO E A 
PREPARAÇÃO.
a) Dos requisitos da habilitação matrimonial.
b) Do suprimento judicial do consentimento paterno.
c) Do casamento de divorciados.
d) Do processo de habilitação.
e) Do exame pré-nupcial (para casamento de colaterais de 3° grau).

2.5- DOS IMPEDIMENTOS MATRIMONIAIS E SUA OPOSIÇÃO.
a) Resultante do parentesco.
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b) Resultante de afinidade.
c) Resultante de adoção.
d) Resultante de casamento anterior de um dos nubentes.
e) Resultante de prática de delito.
f) Falta e vício de consentimento.
g) Falta de consentimento dos pais ou representantes legais.
h) Idade nupcial.
i) Impedimentos impedientes e proibitivos.
j) Oposição dos impedimentos.

2.6-DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO.
a) Das formalidades;
b) Do casamento perante autoridades diplomáticas;
c) Do casamento nuncupativo e putativo;
d) Do casamento religioso com efeitos civis.

2.7- DAS NULIDADES.
a) Da ação de nulidade ou da anulação.
b) Da separação prévia de corpos.
c) Da legitimação e dos direitos do filhos.
d) Do casamento nulo.
e) Do casamento anulável.

2.8-DO CASAMENTO ANULÁVEL.
a) Erro sobre a pessoa..
b) Erro concernente à identidade do outro cônjuge.
c) Erro sobre a honra e a boa fama.
d) Ignorância de crime inafiançável.
e) defeito físico irremediável.
f) Moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança.
g) Defloramento da mulher ignorada pelo marido.
h) Dolo como causa de anulação.
i) Legitimidade para propor a ação de anulação em caso de erro.
j) Prazos prescritivos, disposições processuais e provas admitidas.

2.9-DO CASAMENTO PUTATIVO.
a) Do conceito e notícia histórica.
b) Do casamento putativo no Direito pátrio.

2.10-DOS EFEITOS JURÍDICOS DO CASAMENTO.
a) Dos deveres de ambos os cônjuges.
b) Fidelidade recíproca.
c) Dever de coabitação.
d) Mútua assistência.
e) Sustento, guarda e educação dos filhos.

2.11-DOS DIREITOS E DEVERES DOS CÔNJUGES NO DIREITO CIVIL.
a) Atos que os cônjuges não podem praticar sem outorga do outro.
b) Suprimento judicial da outorga uxória.
c) Sanções decorrentes da falta de outorga e prazos prescritivos.

2.12-DAS  INOVAÇÕES  DO  ESTATUTO  DA  MULHER  CASADA  NA  NOVA 
CONSTITUIÇÃO.
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a) Da capacidade civil da mulher casada.
b) Da administração da sociedade conjugal pela mulher.
c) Dos bens reservados - teorias sobre a sua vigência ou não após a CF/88.

2.13-DO REGIME DE BENS ENTRE OS CÔNJUGES.
a) Do pacto antenupcial - estipulações permitidas e proibidas.
b) Da inscrição no registro competente.
c) Das doações antenupciais.

2.14-DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL
a) Conceito e natureza jurídica.
b) Dos bens incomunicáveis.
c) Da administração e dissolução da comunhão.
d) Da comunicabilidade dos frutos.

2.15-DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL.
a) Da noção e especificação dos bens particulares.
b) Dos bens que entram para a comunhão.
c) DA incomunicabilidade de bens cuja aquisição se prenda a causa anterior ao casamento.

2.16-DO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS.
a) Conceito e formas de separação.
b) Incomunicabilidade das dívidas.
c) Administração dos bens conjugais.

2.17-DA SEPARAÇÃO JUDICIAL A PEDIDO DE UM DOS CÔNJUGES
a) Conduta desonrosa.
b) Grave violação de deveres do casamento.
c) Ruptura de vida em comum.
d) Grave doença mental contraída após o casamento.

2.18-DA SEPARAÇÃO CONSENSUAL.
a) Requisitos.
b) Do procedimento.
c) Do restabelecimento da sociedade conjugal.

2.19-DO DIVÓRCIO.
a) Histórico e evolução.
b) Introdução do divórcio no Brasil.
c) Processo e conseqüências.

2.20-DA PROTEÇÃO DA PESSOA DOS FILHOS.
a) Do direito de visitação.
b) Dos alimentos.

2.21-DAS RELAÇÕES DE PARENTESCO.
a) Do parentesco em linha reta e colateral.
b) Do parentesco por afinidade.

2.22-DA INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE (Lei 8.560/92) e MATERNIDADE
a) Do reconhecimento voluntário.
b) Do reconhecimento judicial.
c) Da ação investigatória de paternidade e maternidade.
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d) Das provas admitidas.
e) Da concepção in vitrio e a paternidade.
f) Da isonomia entre os filhos na CF/88.

2.23-DA ADOÇÃO - ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ANTES E APÓS A 
CF/88 E AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO CIVIL.
a) histórico.
b) Definição e requisitos.
c) Disposições especiais.
d) Nulidade da adoção.
e) Feitos sucessórios.
f) Legitimação, prescrição e averbação.

2.24-DO PÁTRIO PODER.
a) Origem do instituto.
b) Definição e caracteres.
c) Relações decorrentes do pátrio poder.
d) Da suspensão e extinção do pátrio poder.

2.25-DOS ALIMENTOS.
a) Legitimação ativa e passiva.
b) Pressupostos da obrigação alimentar.
c) Mutabilidade do quantum da pensão alimentícia.
d) Características da obrigação de alimentar.
e) Modalidades das prestações.
f) Alimentos provisionais.
g) Disposições coercitivas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação. 
h) Prescrição.
i) Ação especial de alimentos - Lei n° 5.478/68.

2.26-TUTELA.
a) Suas espécies.
b) Dos incapazes de exercerem a tutela.
c) Da escusa dos tutores.
d) Da garantia e do exercício da tutela.
e) Dos bens dos órfãos.
f) Da prestação de contas.
g) Da cessação da tutela.

2.27-DA CURATELA.
a) Pessoas sujeitas à curatela.
b) Loucos de todo o gênero.
c) Surdos-mudos.
d) Toxicômanos.
e) Pródigos.
f) Da legitimidade para requerer a tutela.
g) Do processo de interdição e do administrador provisório.
h) Levantamento da interdição.
i) Disposições da tutela aplicáveis à curatela.
j) Extensão da autoridade do curador.
k) Curatela do nascituro.
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2.28-DA AUSÊNCIA
a) Conceito.
b) Curadoria do ausente.
c) Sucessão provisória e definitiva.
d) Foro competente e registro.
e) Efeitos da ausência quanto aos direitos de família.

2.29-DA UNIÃO ESTÁVEL
a) Das Leis 8.971/94 e 9.278-96.
b) Dos requisitos.
c) Dos alimentos.
d) Dos direitos sucessórios.

3-  METODOLOGIA:

Aulas  teóricas  e  práticas,  estudos  de  casos  em  área  de  Direito  de  Família  (Civil  VII),  
especificamente sobre as transformações ocorridas após a vigência da CF/88 - Seminários, 
discussão e análises de casos processuais reais e pesquisas. Técnica do Júri Simulado.

4-  RECURSOS:

Quadro negro,  cartazes,  transparências,  material  jornalístico sobre a matéria,  análise de 
processos  de  cunho  civil,  consulta  a  livros,  revistas  e  publicações  versando  sobre  o 
programa.
Códigos:  Civil,  Processo  Civil,  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  e  algumas  leis 
esparsas.

5- AVALIAÇÃO

DIAGNÓSTICA: levantamento de necessidades
FORMATIVA:     auto-avaliação - participação, assiduidade, pontualidade.
SOMATIVA:       duas provas escritas,  resumos, pesquisas e trabalhos individuais
                            
OBS. As provas serão em partes discursivas e objetivas com solução de problemas 
concretos, e, aplicação do texto legal pertinente, amparo doutrinário e  jurisprudencial.
As provas são aplicadas pelo professor, admitindo-se a consulta livre ao material didático, 
devendo, contudo, trazer o pensamento e entendimento pessoal do aluno. As fontes 
consultadas e citadas deverão ser identificadas.
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