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EMENTA 

 
Família: transformações e ruptura. O sistema patrilinear: o Direito clássico, origens e 
desenvolvimento. Raízes históricas e sociológicas do sistema do Código Civil Brasileiro. As 
reformas contemporâneas. Tendências. Direito matrimonial; direito parental; direito assistencial. 
“Comunidade de sangue” e “Comunidade de afeto”. A filiação dentro e fora do casamento; a 
situação jurídica da mulher. Da União conjugal. Parentesco. Tutela. Curatela. Ausência. 
Alimentos. 
 

OBJETIVOS 

 
* Introduzir aos acadêmicos em direito a concepção técnica dos direitos reais 
* Demonstrar os principais institutos referentes ao direito de propriedade 
* Discutir os princípios gerais a que estão subordinados os direitos reais, para capacitar os  

estudantes a aplicar estes preceitos gerais a situações particulares; 
* Explicitar os modos de aquisição e perda da propriedade e da posse; 
* Explicitar as diferentes espécies de direitos sobre a coisa alheia;  
* Abordar as consequências jurídicas dos direitos reais de garantia. 

 
 

METODOLOGIA 

 
Exposição oral por parte do Professor do conteúdo programático, em virtude de uma parcela 
substancial deste conteúdo ser teórica; 

 

 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

1. Direito de Família: características, definição e conteúdo. Os novos rumos do Direito de 
Família 
2. A família: disciplina jurídica na perspectiva civil-constitucional; 
3. O casamento: natureza jurídica, pressupostos, impedimentos, formas e prova. 
3.1.Casamento putativo 
3.2.Direitos e deveres dos cônjuges 
3.3.Regime de bens: disciplina jurídica 
4. A união estável 
4.1. pressupostos: dualidade de sexos e o estado civil dos companheiros 
4.2. características: o conteúdo mínimo da relação, a estabilidade, a publicidade. 
4.3. efeitos pessoais ou extra patrimoniais 
4.4. efeitos materiais: a sociedade de fato, a assistência material, direitos sucessórios e 
previdenciários; 
4.5. dissolução 
5. Dissolução da sociedade conjugal e do casamento: separação e divórcio.espécies e 
regulamentação legal. 



 

 
 

6. Relações de Parentesco e filiação: 
6.1. noções gerais; 
6.2. alterações axiológicas introduzidas pela Constituição Federal de 1988 e atividade 
interpretativa; 
6.3. as ações de estado: ação negatória de paternidade, ação de investigação de maternidade e 
de 
paternidade. Aspectos controvertidos.  
6.4. evolução legislativa do reconhecimento voluntário e judicial da filiação. 
6.5. filiação adotiva. A filiação no Estatuto da Criança e do Adolescente 
6.6. O pátrio poder e seu exercício. 
7. Alimentos: princípios e regras 
8. Tutela, Curatela  

 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 
Uso do quadro de giz e transparências, para sistematizar e melhor ilustrar o conhecimento a ser 
transmitido; 
Realização de pequenos trabalhos, individualmente ou em grupo, para exposição e/ou discussão 
oral em classe, assim incentivando a participação ativa dos discentes no curso, bem como o 
desenvolvimento de senso crítico a respeito da matéria. 

 
 

AVALIAÇÕES 

 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do estudante, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 

A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada estudante, assiduidade, 
dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica. 
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