
 

 

Direito de Família e Sucessões 
 

 

DISCIPLINA OU ATIVIDADE DE 
APRENDIZAGEM 

CH EMENTA 

Direito de família contemporâneo 
 

10 A família na atualidade: novo conceito de 
família. 

Fundamentos do direito de família 20  As relações familiares na conjugalidade. 
Princípios constitucionais e materiais do 
Direito de Família Contemporâneo. 
Concepção constitucional de família e 
novas entidades familiares. Análise crítica 
do acórdão proferido no RE 397.762/BA 
Conceito de casamento, natureza jurídica 
e princípios fundamentais. Efeitos 
existenciais do casamento. União estável: 
conceito, requisitos de caracterização e os 
elementos para a sua comprovação. 
Diferenças entre União Estável e 
Concubinato. As uniões plurimas. A 
conjugalidade nas relações homoafetivas. 
Análise Crítica dos acórdãos proferidos na 
ADI 4277/DF e na ADPF 132/RJ 
 

A Violência doméstica e seus efeitos 
da violência doméstica no direito 
de  família 

20 Situando a violência de gênero. Mulheres, 
violência e 
direito. Interseccionalidades. As múltiplas 
faces da violência. Desafios no 
enfrentamento à violência doméstica. 
Políticas públicas de enfrentamento à 
violência contra as mulheres. Novos 
paradigmas jurídicos. Efeitos da violência 
doméstica nos membros das famílias. Os 
filhos da violência. Impactos da violência 
doméstica nas ações judiciais familiaristas 

Responsabilidade civil no direito de 
família 

20 Do dano moral e material. Dos 
fundamentos jurídicos do dano moral e 
material no direito brasileiro, dos titulares e 
dos responsáveis pelo dano moral e 
material; da extensão e quantificação do 



dano moral; da responsabilidade civil por 
danos morais no direito de família. 

Mediação no direito de família 20 Evolução da Mediação Familiar no Brasil e 
em outros países; objetivos e modelos de 
intervenção; conflitos familiares; o papel do 
advogado na mediação familiar; advocacia 
colaborativa; procedimentos 
metodológicos; instrumentos e estratégias 
e atuação do mediador 
 

Bioética e o direito de família 20 Noções de Bioética, Biodireito e temática. 
Técnicas de Reprodução assistida, 
aspectos médicos e jurídicos.  
Transplante de órgãos e a emancipação 
terapêutica. Aborto, esterilização e 
planejamento familiar. Multiespécie. O 
multiculturalismo e os costumes familiares 
pelo mundo. Famílias Testemunhas de 
Jeová, direito à vida e a liberdade de credo 
religioso. Famílias Poliafetivas e 
Poligâmicas 
 

Direito processual nas ações de 
familia 

20 Processo civil nas causas familiares; 
Demandas familiares em espécie; casos 
práticos e jurisprudências. 

Filiação e parentesco. 20 A presunção pater is est. Análise crítica da 
presunção mater semper certa est. A 
desbiologização da paternidade. 
Parentesco contemporâneo. Igualdade 
constitucional dos filhos. Filiação 
consanguínea, filiação civil e filiação 
socioafetiva. Reconhecimento voluntário 
de filho. O vínculo paterno-filial e a 
multiparentalidade. Procedimento 
administrativo de reconhecimento de 
paternidade. A Lei n. 8.560/92 e o 
Provimento 63 e 83 do CNJ. 
Reconhecimento judicial. Ação de 
investigação de paternidade e de 
maternidade. Ascendência biológica. 
Filiação socioafetiva. Análise do julgado do 
STF e da tese de repercussão geral. 
Reprodução humana assistida homóloga e 
heteróloga. 

Curatela e tomada de decisão 
apoiada 

10 Diferenças dos Institutos, Estudo da 
Curatela e da Tomada de Decisão Apoiada 
em conformidade com o CPC; Estatuto da 
Pessoa Com Deficiência 

Regime de bens 20 Regime legal supletivo. Mutabilidade do 
regime de bens. Pacto antenupcial. 



Modalidades. Comunhão parcial de bens. 
Comunhão universal. Separação 
convencional de bens. Separação 
obrigatória. Participação final nos 
aquestos. Efeitos da separação de fato. 

Didática do ensino superior 20 Ensino Superior; Atitude em sala de aula: 
Situações concretas vivenciadas - 
Elaboração de Conteúdo: Roteiro para 
preparar uma aula - Pesquisa de Aula: 
Como selecionar pesquisa para aula - 
Estratégias de Comunicação.  

Casamento e união estável 5 Casamento e União Estável: semelhança e 
diferenças em face da decisão do STF 

Direito sucessório e a legitima 20 Sucessão legítima. Hipóteses de 
deserdação e de exclusão por indignidade. 
Sucessão da Companheira; Sucessões: 
sucessão testamentária  

Psicologia jurídica 20 A Psicologia Jurídica - contribuições aos 
litígios familiares. Conceitos operativos de 
Psicologia Jurídica. Conceitos operativos 
de Psicanálise. Temas polêmicos: guarda, 
alienação parental, violência e abuso 
sexual. Laudos e pareceres. Instrumentos 
para a eficácia da Prestação Jurisdicional - 
limites e possibilidades. 

Os alimentos em juízo 20 Alimentos provisórios, provisionais, 
compensatórios e transitórios. Dever e 
obrigações alimentar: implicações 
materiais e processuais. Ação de 
alimentos, oferta de alimentos, revisional e 
exoneratória de alimentos. Execução de 
alimentos.  

Planejamento sucessório 10 A sucessão; O planejamento sucessório; 
Limitações legais do planejamento 
sucessório; Holding Patrimonial ou 
Familiar; A partilha em vida. 

Inventário e partilha 15 Direito das Sucessões e processo civil: 
inventário e partilha; Planejamento 
sucessório. 

Direito da criança e do adolescente 20 Marcos Constitucionais, fundamentos 
jurídicos e a politica pública para crianças 
e adolescentes, no contexto atual e suas 
interfaces: direitos civis, políticas sociais e 
culturais.  

Proteção dos filhos nas dissoluções 
afetivas 
 

20  Do pátrio poder ao poder familiar. Conceito 
e disposições gerais. Suspensão e 
destituição. Guarda. Compartilhada. 
Unilateral. Nidal. Direito de convivência. 
Efetividade. Restrições. 



Diversidade sexual e o direito de 
família e sucessões 

20 Diversidade Sexual e de Gênero, 
considerando a abordagem 
multidisciplinar; a importância da proteção 
do projeto de livre construção da 
personalidade nas famílias democráticas. 
união estável e casamento homoafetivo e 
efeitos em vida; pacto antinupcial, divórcio, 
fixação de alimentos entre os cônjuges e 
implicações na família homoafetiva; 
parentalidade homoafetiva, como 
questões relativas à guarda dos filhos 
(critérios para atribuição quando da 
homossexualidade de um ou de ambos os 
genitores), adoções, reconhecimento de 
filiação biológica e socioafetiva, 
reprodução assistida (homóloga, 
parcialmente heteróloga e 
heteróloga), gestação por substituição 
(barriga de aluguel), efeitos da reprodução 
artificial caseira, multiparentalidade e seus 
efeitos, a questão dos embriões 
excedentários; união estável e casamento 
homoafetivo e efeitos patrimoniais mortis 
causa. 

Metodologia da pesquisa 10 Fundamentos da Metodologia Científica; A 
Comunicação Científica; Métodos e 
técnicas de pesquisa; A comunicação 
entre orientados/orientadores; Normas 
para Elaboração de Trabalhos 
Acadêmicos; O Projeto de Pesquisa; 
Experimento; A organização de texto 
científico (Normas ABNT). 

Trabalho de Conclusão de Curso 
 

0 Construção de artigo científico jurídico com 
orientação individual dirigida por docente 
com atuação na área constitucional e/ou 
administrativa. 

Total 360  

 
 


