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Capitulo V • AII/buto~ drl I E'ISOnalldade 

1. A capacidade. o status, a fama, o nom e o domicil io 

• Capacidade civil e capacidade penal. Maioridade. Alegação de 
como ca usa de extin çã o da m dida socioeducativa 

ma londade civil 

2. Estado individual, fa mi liar e político 

• Pensa0 ali mentíCia . Filho maior. Obrig ação de pagamento de alimentos que se 
jus tifi ca pela impossibi li dade do filho de se mant r sozinho 4.! 

3. Ações de estado e prova legar 

a. Declaratórias e constltu Ivas 

• Aç-o de investigaçã o de paternida de. Ação personalíssima Ação declaratória 
de existência de relaç-o avoenga que se dls ingue da ação de investig çã o de 
paternidade. Le gitimidade ativa do suposto neto 

b. Intervenção do M inistério Públ ico 

• Direito previden ci ario. Pensa0 por morte . Relaciona mento homoafetivo . Inter
vençao do Mi nistério Público. Le gi timidade 

11 

1)1\ 

4 . Registro civil das pessoas naturais: nasc imento, casame nto, ób ito 

• Requisitos pa ra valid de de documento emitido no exterior Retificação de Regis
tro Civil 

a. Transexualis mo 

• Re i icação de reg is tro civ il . Transexual Deferi mento 

• Reti ficação de prenome sexo 

7:J 

1/ 

89 

5. Posse ele estado familiar 

• Reconhecimento de união e~t ' vel homossexual. Posse do estado de casado/convi
ventes. Intenção de con stitui r família 9 1 
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a. 	 De casado 

• 	 Configuração da posse do estado de casado em paralelismo de un iões afetivas 
Casamento vá lido. Ocorrência de separação judicia l e inocorrência d separa
ção de fato . Impossibilidade de reconhecimento da posse do estado de casado. 
Primado da monogamia 103 

b. 	 De convivente 

• 	 Posse do estado de convivente . Necessidade de observãncia dos I'equ isitos da 
união estável 

c. 	 De f ilho 

• 	 Posse do estado de filho e o dire ito ao registro da f iliação 
107 

Capítulo VI • Direito fundamen tais, direito ele. per~Ond I ICl i!- e Direlt ele Famllra 

1. 	Direito fundamental de família 

Contraposição de direitos fundamentai s Direito de informação VS. direito à honra 
115 

2. 	 A pessoa no seio da família 

• 	 Constituição Federal e a proteção do nasc ituro . Começo da Vida . Personalidade 
civil. Pesquisas embrionárias. Células-tronco 121 

3. 	 Começo e fim da existência hu mana 

• 	 Interrupção de gravidez. Má formação congênita. Direitos funda mentais. Co
lisão. Improcedência 

121 

4 . 	Personalidade e capacidade jurídica 

• 	 Adoção por incapaz Nulidade 124 

5. 	 Nome e domicílio da família 

• 	 Família como a base da SOCiedade 127 
• 	 Separação consensual. Mulher. Nome de casada . Manutença o 

137 

• 	 Alteração do regi stro de nascimento . Existência de justo motivo e ineXistência de 
prejuízo 140 

a. 	 Escolha do domicílio (ar! 18 do PL 674/2007 - Estatuto das Fa míl ias) 

• 	 Conflito de competência. Ação de interdição. Ação de remoção de curador. 
Autonomia , em atenção ao interesse do incapaz 142 

6. 	 Direito do nasc ituro 

• 	 Direitos do nascituro. Ordenamento jurídico que concebe o nascituro como titu lar 

de direitos. Atropelamento de mulher gráv ida Direito à indenização 


7. 	 Nascer e morrer com dignidade 

a. 	 Certeza da morte - Comoriência . Reg istro 

• 	Ação civ il 
Di reito à 

8. 	 Valor da vida hu 

• 	 Aborto de c 
Dignidade d 

9 . 	Relações éticas E 

a. 	 Cõnjuges, cc 

• 	Conceito 
l 

b. 	 Pais e filhos 

• 	Ação de 
justificadc 

, I 

10. Justi ça Penal e C 

• 	 Violência dOI 
Lei 9099/19 

11 . Preconceito e vic 

• 	 Condução di 
cr iança. Dep, 

1 . 	 Promessa de cas 

• 	 Caso julgadc 
atual que au 
sabilidade ci\ 

2. 	 Responsabilidadl 

• 	 Casam ento c 
casamento a 

3. 	 Desfazimento dE 

• 	 Ruptura do r 
racterizadorê 
casamento p 

4. 	 Restituição de cc 

• 	 Doações das 
anulação ~I' 

5. 	 Promessa fraudu 

• 	 Promessa de 
[ Arl 
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• Ação civil pública. Min istér iO Públ ico Federal. Resoluçao do CFM. Ortotanásia . 

mo de uniões afetivas. Direito à morte digna. Possibili dade. Improcedência da ação I' I. 

locorrência de separa 162 

~ do estado de casado. 
8. Valor da vida humana e sua dignidade: o aborto e o estupro103 

• 	 Aborto de anencéfalos Valor da vida humana . Direito à vida. Direito à sa úde. 
Dignidade da pessoa humana 170ncia dos requisitos da 	

.j 

103 9. Relações éticas entre membros da famll ia 

a. Cônjuges, conviventes e compa nheiros 
filiação 

• Conceito tradicional e o conceito plura l de famflia 107 
249 

b. 	 Pais e filhos 

• Ação de destitUição de pátrio poder. Maus tratos, abandono de menor e inde e Direi to de Família 

justificado descumprimento dos deveres de guarda e educação 


258 

10. Justiça Penal e Direito de Famfl ia 
ção V5. direito à honra 

115 Violência doméstica . LeÇ o corporal. Proteção da família Proib ição de ap licação da 
Lei 9 .099/1995 252 

11. Preconceito e violência famil iar 
~a vida. Personalidade 

121 Condução do processo pelo JUIZ da Infância e da Juventude. Melhor interesse da 
criança. Depoimento SE'm dano 273 

JS fundamentais Co Capítulo VII • Nüiv,1dü ou espon sais 
I I 

121 
Promessa de casamento 

Caso julgado no sistema an terior como hipótese de crime de sedução. Situação 
atual que autoriza, para o mesmo fato, solução na órbita do sistema de responP4 
sabi lidade civil 277 

2. Responsabil idade civil dos nubentes . Indenizabilidade 
127 

Casamento como aspiração legít ima das pessoas . Dano grave ao se preparar para 
casamento acreditando em promessas não cumpridas 	 278U7 

otivo e inexistência de 	 3. Desfazimento de negócios jurídi cos de família 
140 

Ruptura do noivado. Impossibilidade de coação aos nubentes . Circunstãncias ca
s Famílias) racte rizadoras do dano mora l. Comprovação do pagamento das despesas com 
~ remoção de curador. casamento para caracteril ação da indenizabilidade do dano experimentado 

11 	 142 282 

4. Resti tu ição de coisas doadas 

nascituro como titu lar Doações das família dos noivos por ocaSião do casamento. Impossibilidade de 
Idenização anulação 29J 

147 
5. Promessa fraudulenta de casamento 

Promessa de casamento com o intuito de se apossar dos bens de pessoa solitária 
I 295 
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• 	 Rompimento do noivado. Promessa de casamento mediante sedução. Necessida
de de prova cabal do alegado Hb 

Capitulo VIII • Agências d Clsarnenlo 

1. 	 Mediação matrimonial. A aproximação que gera união estável ou outras formas de 

relacionamento humano 


• 	 Prova exclusivamente testemunhal 01 

Capítulo IX • f\Jegouo~ antenupCld ') 

Conteúdo do pacto antenupcial 

• 	 Pacto antenupcial no Código Civil de 1916. Princípios da autonomia privada e da 
boa-fé 

2. 	Contrato preliminar de convivência 

• 	 Pacto antenupcial. União estável. Não ocorrência do casamento . Inval idade do 
pacto. Partilha sob a égide do regime legal de bens com divisão dos débitos con 
traídos na constância da união, pois revertidos em benefício do casal 

334 

3 	 Pacto antenupcial 

• 	 Inventário. Partilha . Pretendida inclusão de cônjuge sobrevivente como herdeiro 
necessário da esposa falecida . Inadmissibilidade. Casamento celebrado sob o re
gime de separação convenciona l de bens por meio de pacto antenupcial Inter
pretação do disposto no diploma legal que assegura os efeitos prát icos de regime 
licitamente escolhido, bem como preserva a autonomia privada guindada pela 
eticidade "'38 

4. 	 Doações propter nupt/as 

• 	 Doação antenupcial. Instrumento público Não ocorrência do casamento. Desfazi
mento da doação 338 

5. 	 Convenções celebradas fora do país 

• Pacto antenupcial e Direito Internacional 	 34 

Capitulo X • laSilmellto 

1. 	Conceito 

• 	 Conceito de casamento. Paralelismo de uniões afetivas . Distinção entre casamento 
e união afetiva 345 

2. 	 Finalidade do instituto 

• 	 Casamento e sua finalidade. Mútua assistência familiar 1'13 

3 	 Casamento co m 

• 	 Casamento. 
relacionamet 

4 . 	Ato jurídico mat 
das Famílias) 

a. Conceito 

• 	 Processo I 

de atribui 
registro. 11 

b. 	 Sujeitos hete 

• 	 A homoaj 

• 	 Casamenl 

c. 	 Causa 

• 	 Anulação 
previdenc 

d. 	 Relação Juríd 

• 	 Fim do ca 

e. 	 Base subjetiv 

• 	 Boa-fé ob 

5. 	Prova do casamE 

• 	 Homologaçã 

1. 	Capacidade pare 

• 	 Casamento. 
mente pobre 

• 	 Habilitação d 
cernimento ~ 

2. 	 Idade núbil 

• 	 Impossibilida 
idade núbil. I 

3 . 	C oncessão de OL 

• 	 Outorga judil 
I ) . 

4 . 	 Impedimentos e 

a. 	 Impedimentc 

• 	 Ação de rE 
bilidade 
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e sedução. Necessida
296 

o 

ou outras formas de 

301 

Itonomia privada e da 
307 

mento. Invalidade do 
tisão dos débitos con
do casal I 

'ivente como herdeiro 
o celebrado sob o re
:to antenupcial . Inter
tos práticos de regime 
lrivada guindada pela 

338 

o casamento. Desfazi
338 

P . ....... .. . . 343 

nção entre casamento 
345 

3. Casamento como expressão de autonomia privada 

• Casamento. Autonomia privada . Liberdade de cada um de constituir a forma de 
relacionamento que melhor lhe aprouver 363 

4. Ato jurídico matrimonial (art 1.514 do CC/2002 e art . 20 do PL 674/2007 
das Fam ílias) 

Estatuto 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Conce ito 

• Processo de habilitação de casamento . Ed ital de proclamas. Custas . Pretensão 
de atribuir o ônus de sup lementar o pagamento da publicação ao oficial do 
registro . Inadmissibilidade 

SUjeitos heterossexuais 

• A homoafetlvidade e a insuficiênCia da tutela patrimonial 

• Casamento e heterossexual idade 

Causa 

• Anu lação de casamento. Matrimônio que se realizou com fins exc lusivamente 
previdenciários. Simulação 

Relação jurídica matrimonial 

• Fim do casamento pelo divórcio 

Base subjetiva e objetiva 

• Boa-fé objetiva no casamento. Dever de lealdade na conduta das partes 

38l 

390 
3óJO 

396 

402 

402 

5. Prova do casamento (art 25, § 1 0, do PL 674/2007  Estatuto das Famílias) 

• Homologação de sentença estrangeira de divórcio consensual 
402 

Capitulo XI • Habil taçao para casamento 

Capacidade para ca ar 

• 

• 

Casamento. Habilitação. Gratuidade do processo de habilitação aos reconhecida
mente pobres 

Habili tação de ca sa mento. Nubente interditada . Não apresenta capacidade de dis
cernimento para os atos da vida civil 

tIO? 

411 

2. Idade núbil 

• Impossibilidade de casamento do absolutamente inca paz, por não ter atingido a 
idade núbil . Exceções apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei 

413 

3. Concessão de outorga para o casamento 

• Outorga judicial para casamento Menor de 16 anos 
J . 4 1b 

4. Impedimentos e causas suspensivas do casamento 

a. Impedimentos dirimentes 

• Ação de reconhecimento de un ião estáve l. Requerido que já é casado. ImpOSS I

3". bilidade 418 
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b. 	 Impedimentos Imped lentes 6. Registro de casa 

• 	 Novo casamento e filhos de união anterior. Desnecessidade de homologação • Casamento 
da partilha para efetivação do novo casamento por comunhão universal de sento no Bra 
bens do viúvo. A simples iniciação da parti lha com a ap resentação dos bens a 
serem partilhados já é suficiente para que inexista confusão patrimonial 
I 423 

Capitulo
5. 	 Procedimento de habilitação 

a. 	 Requerimento de habilitação 
1. 	 Solidariedade er:• 	 Certidões atualizadas. Falha de registro civi l sanada pela jun tada de outra certi


dão 
 • 	 Separação JL 
b. 	 Homologação de habilitação bra dos deve 

• 	 Habilitação ao casamento. Publ icação de edital com referên la à ex-espo a ao in 

vés da futura nubente. Dano moral 
 2. 	 Fidelidade recípr 

6. 	 Casamento religioso, seus aspectos e o registro civi l • 	 Prova da infil 

• 	 Registro de casamento religioso . Viabilidade de reg istro verba l 4H • Separação jL 
no curso da

7. 	 Fixação do nome de família 

• 	 Conversão de separação judicial em divórcio. Supressão do nome de casada. Ex
• 	 Casamento. 

ceções previstas no art. 25, pa rágrafo ún ico, I e 11, da Lei 6.515/1977 veres conjug 
patern idade 

• 	 Ex-esposa. Nome que faz parte do direito da personalidade da pessoa humana, 

protegido pela Const ituiçã o Federa l I 


3. 	 Convivência con 

Capítulo XII • Celpbral,nO • 	 Direito civil. 
fundados na 
teração do d 1. 	Formalidades para a celebração 

• 	 Anulação de casamento celebrado por procuração . Pessoa Incapaz de con sentir e 
• 	 Monogamia.

procurador menor de idade 	 445 
• 	 Recusa ao re 

2. 	Casamento in extremis essencial sob 
nidade da p'

• 	 Dispensa de formalidades de habilitação e proclamas em casa menl 0 nuncupativo 
mum, consid 

3. 	 Casa mento por procuração a. Domicílio COI 

• 	 A imporl • 	 Anu lação de casamento. Curatela. Prova da regularidade. Possibilidade de outorga 
,r ' de procuração por instrumento particular. Requerimento de prova testem unhal. 


Julgamento antecipado da lide . Ofensa ao princíp io do con traditórto e ampla defe

sa não config urada Falsidade de documento público presunção juris tantum não 4. Mútua assistênci 


fei ta I 449
I 
• 	 Mútua assist 

término da s4 . 	Registro 

• 	 Registro civ il de casamento religioso . Prova suficiente para se obter registro de 

óbito 


5. 	Obrigação de pr, 

5. 	 Registro do casa mento de estrangeiro com brasileiro 
• 	 A obrigação 

• 	 Assento do casamento realizado no exterior. Independência de prévia homologa persist indo a 
ção da sentença de divórcio do cõnjuge estrangeiro 456 entre as part 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lade de homologação 
,mu nhão universal de 
'esentação dos bens a 
são patrimonial r~T I 

423 

untada de outra cert i
427 

ncia à ex-esposa ao in
I j 1I 430 

)al ' I 433 

I nome de casada. Ex
.515/1977 T . 

e da pessoa humana, 

43, 

442 

Incapaz de consent ir e 
1~ 445 

Isamento nuncupativo 
'14S 

iSsibi lidade de outorga 
e prova testemunhal. 
aditório e ampla defe
nção juris tantum não 

44q 

a se obter regi stro de 
453 

3 de prévia homologa-

SUMARIO 00 VOLUME IV 23 

6. 	 Registro de casa mento de estrangei ros em solo bra$ileiro 

• 	 Casa mento de estran geiros. Naturalização superveniente. Impossibilidade de as

sento no Brasil 


Capitulo XIII • Deveres do'> conJuges Solldanedade entre conJuges 

Solidariedade entre os cônjuges 

• 	 Separação Judicial li tig iosa. Impossibi lidade de m nutenção do casamento . Que 
bra dos deveres conju ga is 461 

2. 	 Fidelidade recíproca 

• 	 Prova da infidel idade. Flag rante de adu ltério 402 

• 	 Separação judicial . Alegação de culpa recíproca. Prática de adultério conhecida 

no curso da açã o. Ausência de reconvenção. Formalidade superada 


464 
• 	 Casamento . Reparação por danos materiais e morais. Descumprimento dos de


ve res conjugais de lealdade e Sinceridade recíprocos. Omissão sobre a verdadeira 

paternidade biológica. Solidariedade Responsabilidade civil. Valor indenizatório 


3. 	 Convivência conjugal (vida em comum, ar!. 36 do PL 674/2007 - Estatuto das Famílias) 

• 	 Direi to civil. Família . Ação de separação judicial. Pedidos inicial e reconvencional 

fundados na culpa , s m comprovação. Insuportabllidade da vida em comum. Al

teração do decreto de separação-sanção para o de separação-remédio 


82 
• 	 Monogamia. Vida em comum 484 
• 	 Recusa ao relacionamento sexua l Insuportab ilidade da convivência conjugal. Erro 


essencial sobre a Ident idade psicofísica da consorte. Afronta aos princípios da dig

nidade da pessoa huma na e da Imagem Violação dos deveres de Vida em co 
mum, consideração e respeito mútuos. Anulabilidade do casamento I ( 


485 

a. 	 Domicílio conjugai 

• A importância da coabitação como dever dos cônjuges 
II , 490 

4. 	 Mútua assistência 

• 	 Mútua assistência que abrange o aspecto financeiro e o moral mesmo depois do 

término da sociedade conJugaI. Possibilidade de reVisão da pensão 


5. 	 Obrigação de prover meios de subsistência 

• 	 A obrigação alimentar entre ex-cônjuges deriva do dever de mútua assistência, 

persistindo após a sepa ração, desde que comprovada a dependência econômica 


p 1 311d . 4S6 entre as partes 492 
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6. 	 Sustento, guarda e educação dos filhos (art 36, § 1°, do PL 674/2007 - Estatu to das 

Famílias) 


• 	 Deveres dos pais . A guarda deverá ser atribuída ao gen itor que revele melho
res condições para exercê-Ia, propiciando afeto, educação sustento 
, 	 1 495 

7. 	 Escala de responsabi lidade 

Marido e mulher retiram de seus proventos o necessário pa ra seu sustento, contri 
buindo, proporcionalmente, para a manutenção da entidade fam ili r 

507 

Capítulo XIV • ExistênCia, va lidade e tlCilCld do cêlS"r r ento 

1. 	 Regime de existência, va lidade e eficáci a do casamento 

• 	 Nubente que dá causa à suspensão da celebração (art 1.538, I, do CCl2002) 
Hipótese distinta de coação 509 

• 	 Casamento nuncupativo. Nulidade. Inva lidade do ato. Ausência do número neces 
sário de testemunhas 

• 	 Casamento nulo 

2. 	Ato nulo e ato anulável. Diferenças 

• 	 Casamento nulo não gera efeitos 515 

3. 	 Nulidade do casamento 

• 	 Ação de nulidade de casamento . Erro de pessoa . Direito person alíssi mo 

, r 
 516 

4. 	 Anulabilidade do casamento 

• 	 Ação de an ulação de casamento. Legitimidade ad causam 
518 

• 	 Ação de anulação de casamento. Revelia . Não ocorrência dos efeitos materia is. 
Ejaculação precoce. Recusa à realização de tratamento. Equiparação à irremedla
lidade de defeito físico . Testemunhas não oculares. Carência de provas robusta s 

525 

5. 	 Casamento putativo e a boa-fé de um dos cônjuges 

• 	 Casamento nulo. Vítima. Indenização por dano moral. Cabimento 
57R 

Capítulo XV • Famíl ia es truturadd peld Lur1VIVêflCla 

1. 	 Situação jurídica de família 

• 	 Famíl ia . Relacionamentos de convivência. União estáv I ou concubinato 
I. 

2 . 	União estável 

• 	 União estável. Definição e efeitos 533 

3. 	Contrato de cor 

• 	 Autonomia 
cia 

4. 	 Concubinato 

• 	 Companheir 
claração de 

• 	 Família . BasE 

• 	 Casamento 

a. 	 Fen õmeno SI 

• 	 Possibi lldi 
de CUJUS, 

lação jurí( 

Conceito 

b. Alimentos 

• 	 Ação de r 
racterizaç 
-se o recc 

mais de CI 

c. Imputação 
boa-fé 

• 	 Família . R 
provação 
do. Requl 
do enten( 

do concul 

d. Ressarcimer 

• 	 Concubin 
da pensã, 

Descabim 

• 	 Responsa 
da conta\< 
de vida . ~ 

mentos 

e. Aspectos dE 

• 	 Previdênc 
filha invá l 

cação da 
relaçã o cc 
direitos ac 
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4/2007 - Estatuto das 3. Contrato de convivência 

or que revele melho
? sustento T 

• Autonomia privada dos companheiros para a celebração de contrato de convivên
cia 1 1 535 

495 
4. Concubinato 

a seu sustento, contri
le familia r f 

507 

• 

• 

• 

Companheira e concub ina. Distinção para fins de união estável. Divergência . De
claração de voto vencido 

Família. Base da sociedade 

Casamento simu ltâneo 

538 

538 

538 

:J casamento a. Fenômeno socioju rídico 

. 538, I, do CCl2002) 

ICia do número neces

509 

513 b. 

• Possibilidade do rateio da pensão, por mor te, entre a esposa e a concubina do 
de cujus, apesar da não caracterização da situação no caso concreto . Reformu
lação jurídica do conceito de famíl ia. Proteção à dignidade da pessoa humana . 
Conce ito de concubinato e diferenciação entre o concubinato puro e o impuro 

Al imentos 

548 

.. ... .. ... ......... 514 

5 15 

• Ação de reconhecim ento de união estável cumu lada com partilha de ben s. Ca
racterização da existência de concubinato impuro entre os conviventes . Impôe
-se o reconhecimento da união estável, ante a separação de fato do varão há 
mais de cinco anos, nos termos do art 1.723, § 1.0 do CC/2002 , I 

551 

rsonalíssimo R 
516 

c. Imputação do patr imônio do concubino de má-fé 
boa-fé 

em favor do supérstite de 

• Família . Reconhecimento de sociedade de fato post mortem. Ausência de com
provação do esforço comum na aquisição de eventua l patrimônio a ser partilha

P I do. Requ isito para fins de reconhecimento da sociedade de fato. Consolidação 
518 do entend imento Jurisprudencial nesse sentido, para afastar a eventual má-fé 

dos efeitos materiais. do concub ino 560 
Jiparação à irremedia
:ia de provas robustas d. Ressarcimento por danos patrimoniais e morais 

525 • Concubinato. Exclusão da concub ina do falec ido da condição de beneficiária 
da pensão por morte. Restauração da pensão integral à esposa do de CUJUS. 

Descabimento do pedido de indenização por danos morais I, 

ibimento ITI P. A 571 
528 • Respo nsabi lidade civil. Indenização . Concubi nato iniciado quando a autora ain

da contava 14 anos incompletos, e perdurou até o limiar de sua quarta década 

wlvêncla de vida . Necessidade de especificação do dano. Distinção para o dever de ali
mentos 575 

e. Aspectos de direito previden ciário 

lU concubinato • Previdência púb li ca estadual. Disputa entre esposa do segundo casam ento e 
533 filha inválida resultante do primeiro. Compartilhamento da pensão. Não apli

cação da pena lidade de perda da pensão previdenciária à esposa que consti tui 
rela ção concubinária, ante as circunstâncias do caso concreto. Igualdade de 

533 direitos ao homem e à mulher adú lteros 
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5. Parcerias entre pessoas do mesmo sexo 	 3. Pela separ ção j 

Admissibilidade da união civil homoafetiva. Analogia com a posslbilid de de ado

ção 'r [Wf t 1I .. 

/I 584 
• 	 Reconhecimento da união homoafet iva direitos e deveres de companheiros do 

mesmo sexo 
11' , I I, S84 

• 	 União homoa fetiva. Caracterização de entida de fami liar? Interpretação diante do 


sistema da Constit uição Federal e do código Civi l. Decisão precursora de outra 

que reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo 


584 
a. 	 A limentos 

• 	 Alimentos devidos em ação de declaração e d issolução d união stável homo
afetiva Possibilidade f.' 1 ' 

b. 	 Adoção 

• 	 Adoção de menores por casal homossexual . Prevalência dos interes,>es dos me

nores ' I " 596 

c. 	 Repetição de gastos 

• 	 Ausência de comprovação de despesas com reforma do imóvel. Impossi bilidade 
de ressarcimento 613 

d . 	 Providências de emergência 

• 	 Reserva cautelar em processo de c rrolamento de ben s. Processo de reconheci
mento de sociedade de fa to em curso 019 

e Ressarcimento por danos patrimon iais e morais 

• 	 Divulgação não autorizada de cenas da cerimônia homossexual em lorna l. De· 
ver de indenizar b20 

f. 	 Aspectos de direito previdenciário 

• 	 Garantia de pensão a ex-companheiro de servidor f lecido 

6L2 

6. 	 Casamentos civ is inválidos 

• 	 Bigamia. Nul idade do seg undo matrimônio. Impossibi lidade do reconhecimento 

de união estável I......·" 1 . 1I 636I. 

• 	 Declaratória de união estável. ImpOSS ib ilidade diante da existência de casamen lo 

Princípio da monogamia " II 6/11 

Capítulo XVI • Disso il lção da sociedade conJuga i, da 50 iecJ, ri de fato entre 
companheiros e do vinculo matrimonié11 

1. 	Pela morte de um dos cônjuges ou conviventes 

• 	 Soc iedade conjuga l. M orte de um dos cônjuges . Cônjuge supérstite Concorrên cia 
com ascendente I n·l pIO . . 6~9 

2. 	 P I nulidade ou anulação do casamento 

• 	 Casamento nulo. Retorno dos cônjuges ao status quo ante 
I J- (;54 

• 	 Separação jL 

4. 	 Pelo divórcio 

• 	 Divórcio dlre 

a. 	 Adul tério 

• 	 Ação des 
sidade II 

b . 	 Injúrias gravf 

• 	 Injúria grê 

c. Abandono 

• 	 Divórcio. 

d. 	 Concorrêncic 

• 	 Dissolução 
menta r e) 

• 	 DivórcIo. 

e. 	 Alterações I 

compulsões 

• 	 Divórcio c 
ção após, 

Pressupos 

5. 	 Separação de co 

• 	 Sepa ra~ ão df 

( 

1. 	 Quanto à pessoê 

• 	 Sentença esl 
Brasil r c r 

2. 	 Quanto à pessoê 

a. 	 Guarda 

• 	 Sentença 
guarda dE 
n -o pode 

no JudlC iá 

b. Sustento 

• 	 Ação revi~ 
ção do en 
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3 possibilidade de ado
,j. 

; de compan heiros do 
l ~ \. .r 

1terpretação dia nte do 
o precursora de outra 
~xo ( F;1 ! 

584 

584 

584 

le união estável homo
589 

dos i nteresses dos me
,.. 596 

móvel. Impossibilidade 
6 13 

Processo de reconheci
:( 619 

)ssex ual em Jo rn al De

jo J f -A 
22 

j e do reconhecimento 

istência de casamento. 

636 

641 

K ledad e de fato entre 

"ai 

Jpérstite. Concorrência 
649 

e (-, Aq q no 
6S4 

3. 	 Pela separação JudiCIal e de fato 

• 	 Separação jud icial após a EC 66/2010 

4. 	 Pelo divórcio 

• 	 Divórcio dire to Partilha de bens 661 

a. 	 Ad ultério 

• 	 Ação de separação judicial li tig iosa , Adultério . Averiguação da culpa Desneces
sidade 604 

b. 	 Injú rias graves 

• 	 Inj lJria grave. Transformação da separação-sanção em separação-remedio 
665 

c. 	 Abandono 

• 	 Divórcio . Abandono do lar. DirE'ito p nsão post mortem 
670 

d. 	 Concorrência de cu lpas 

• 	 Dissol ução da sociedade conjugai por culpa reóproca dos cônjuges . Dever al i
mentar extmto 672 

• 	 Divórcio. Conduta culposa de um do~ cônjuges 678 
e. 	 Alterações pSlqulCas dos cônjuges (doença, alcoolismo, dependência química, 


compulsões) 


• 	 Divórcio dlrelo . Cônjuge incap z. Doença mental. C ura improvável Mani festa
ção após o casamento. Casal separado de fato . Prazo lega l. Sepa ração ju dici al. 
Pressuposto para a ação 680 

5. 	Separação de corpos 

• 	 S paração de corpos. Efeitos 682 

Capitulo XVII • EfdtO!> do divórCiO e da separação 

1. 	Quanto à pe soa dos cônjuges ou conviventes 

• 	 Sentença esl ra ngeira que homologa acordo com pallilha de bens situados no 
Brasil ...................... ... . 685 

2 	 Qu anto à pessoa cios filhos 

a. 	 Guarda 

• 	 Sentença estrangeira proferida pela Just iça espanhola, sobre o elivórc lo e a 
guarda de filhos menores . A citação por ditai publicado somente na Espanha 
não pode produzir efeitm no Brasil Existência de pedido idên ico, em rãmite 
no JudiClarlo nacional. Invalidade da sentença estrangeira 69ü 

b 	 Sustento 

• 	 Ação revisional de alimentos. Binômio necessidade vs. possibilidade. Adequa
ção do encarg à ova realid de 6q4 
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c. Visitas 

• Divórcio . Companhia dos filhos é inerente ao poder famil ia r. Pretensão da mãe 
de obstar o direito do pai de visitar a filha Direit o de vis itas assegurado, no 
interesse do menor ...... ..... ... . 698 

6. A responsabilida 
membros 

• Dissolução d 
com a espos 

• Impenhorabi 

Capítulo XVIII· Sepd dt.,aO d· fdtO 
7. Sociedade empn 

1. Separação de fato • Sociedade er 

• Sucessão aberta quando havia separação de fato Impossibilidade de comunicação 
dos bens havidos após a ruptura da relação conjugal 7uS 

• Manutenção do dever de assistência mesmo com a separaçã o de falo 
709 

• Dissolução de união estável. Admin istração dos bens a serem 
após a separação de fato e seus efeitos. Prestação de alimentos 

partilhados 

710 
1 . Procriação 

• Fil ho que sof 

2. Curiosidades da 

• Parentesco e 

1. Famí lia como comunidade de interesse patrimonial 

• Direito real de habitação do cônjuge supérstite . Evolução legi slat iva. Situação JU
rídica mais vantajosa para o companheiro que para o cônj uge. Equiparação da 
união estável 

2. Bem de família 

71 <j 

3. Ação negatória ( 

• Coisa Julgadi 

• Ação negató 
socioafetivo 
reconhecime 

• Penhora de imóvel residenCial do executado. Embargos de terceiro opostos por 
sua companheira que alega ofensa ao bem de família Imóvel do f iador não é 
atingido pela exceção da impenhorabilidade do bem. Peculiaridades que afastam 
a penhora sobre a integralidade do imóvel ante o instituto do bem de família em 
relação à companheira do fi ador. Penhora afastada 

li -' 
4. 

para o recon 
Impossibi lida 
mento. 

Ação negatória ( 

• Possibilidade 
3. Responsabilidade civil dos profissionais de escolas e de entidades de abrigo socia l Interesse do 

a. Proteção da cnança e do adolescente 

• Pátrio poder [hoje, poder familiar] exercido em provei to dos f ilhos menores 
I J I 724 

5. Ação de impugn 

• Possibilidade 

b. Proteção social dos idosos e das pessoas com deficiência física e mental 

• Concurso público . Vagas destinadas ao deficiente físico . Não alijamento do 
deficiente 728 6. 

ção pelos filt
ração ent re e 

Vínculo de filiaç~ 

4. Responsabilidade civil entre cônjuges 

• Indenização por descumprimento dos deveres conjugais de lealdade e sinceri
dade recíprocos 

5. Empresa individual de responsabilidade limitada e o cônjuge sócio de sociedade de 

73(; 

• Pesquisas co 

vida . Constit 
científicas pé 
cionais confe 
direito à saúc 

pessoas. . . ... .... . . . .. 

• Desconsideração da personalidade jurídica 
736 

de i nterp reta 
sá rios que irr 
cia total da a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



liliar. Pretensão da mãe 
vi sitas assegurado, no 

698 

o 

lidade de comunicação 

ção de fato 

a serem partilhados 
Imentos 

705 

709 

7 10 

obngac,.ões 

legislativa Situação jU
njuge. Equiparação da 

71 5 

le terceiro opostos por 
-nóvel do fiador não é 
Iliaridades que afastam 
do bem de família em 

719 

les de abrigo social 

dos fil hos menores 1 

'ís ica e mental 

co. Não alijamento do 

724 

778 

5 de lea ldade e sinceri-
Tlr, 

sócio de sociedade de 

.. . .. ..... .. ...... .... .. 736 
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6. 	A responsabilidade civil assum ida por parceri s não conjugais e a morte de um de seus 
membros 

• 	 Di sso lução da soc iedade. Morte do sócio. Comunicação das cotas da sociedade 

com a esposa do falecido 


• 	 Impenhorabilidade de moradia familiar 

7. 	 Sociedade empresária entre cônjuges 

• 	 Sociedade entre cônjuges. Sociedade empresária e sociedade simples 
742 

Capítulo XX • Filldça[) 

1. 	 Procriação 

• 	 Filho que sofre com trata men to desigual 747 

2. 	 C uriosidades da ação de investigação de patern idade 

• 	 Parentesco em linha reta que não possui limitação 751 

3. 	Ação negatória de paternidade 

• 	 Coisa julgada e investigação de paternidade 752 

• 	 Ação negatória de paternidade cumulada com reti fi cação de registro civil. Vinculo 
socioafetívo de aproximadamente 22 anos de convivência que cu lminou com o 
reconhecimento jurídico da pater Idade. Verdade biológica que não influenciou 
para o reconhecimento da paternidade e ao estabelecimento de víncu lo afetivo. 
Impossibilidade de anulação do reg istro sob o arg umento de vicio de consenti
mento. 757 

4. 	 Ação negatórla de r lação avoenga 

• 	 Possibilidade de ajuizamento de ação sobr eXistência ou não de relação avoenga. 
Interesse do menor 764 

5. 	 Ação de Impugnação de reconhecimento de fil ho 

• 	 Possibilidade de ajuizamento de ação de impugnação de reconhecimento de filia
ção pelos filhos, indisuiminadamente, á luz do princípio constitucional da equipa
ração entre os filh os [a rt. 227, § 6.0, da CF/ 1988 ] f 76

6. 	 Vínculo de filiação decorrente da procriação artificia l 

• 	 Pesquisas com células-tronco embr ionárias. Inexistência de vio lação do direito à 
vida. Constitucionalidade do uso de células-tronco embrionárias em pesquisas 
científicas para f ins terapêut icos. Descaracterização do aborto. Normas constitu
cionais conformadoras do di reito fl lfldamental a uma vida digna, que passa pelo 
direito à saúde e ao planejamento familiar. Descabimento de utilização da técnica 
de interpretação conforme para aditar à Lei de Biossegurança controles desneces
sários que implicam restr ições às pesquisas e terapias por ela visadas. Improcedên
cia total da ação 77 I 
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Capítulo XXI • Inst llutos de prot eção - Helaçoes de cUidado 

1. 	In t itutos de proteção - Relações de cuidado 

• 	 Melhor interesse da cr iança 773 

2. 	 Poder famil iar 

• 	 No exercício do poder familiar, aos pais cabe o poder-dever de zelar pela gua rda 
e proteção dos f ilhos . Ao Poder Legislativo cabe editar normas de conduta de 
caráter geral e abstrata na proteção das cri n as e dos adole centes 

773 

3. 	 Titularidade do exercício do poder familiar 

• 	 Titularidade do poder familia r. Ação de gua rda. Natureza dúphce 
78; 

4. 	 Exercício do poder familiar 

• 	 Os pais, no exercício do poder fami liar, têm liberdade, ressalvados os limites legais, 
para conduzir a educação de seus filhos, segundo os preceitos morais, religiOSOS, 
científicos e sociais que considerem adequados 78 

a. 	 Responsabi lidade civil dos pais e responsáveis por atos e s us pupilos 

• 	 Responsabilidade ci vi l dos pais pelos atos ilícitos de fi lho menor. Presunção de 
culpa. L gitimidade passiva, em solidariedad , do genitor que nao detém a 
guarda <. r 794 

b. 	 Administração e usufruto dos bens de filhos menores 

• 	 O exercício do poder-dever parental não outorga à mã a livre admin is tração 
dos bens dos filh os menores, sendo inarredável o con trole do Poder Judiciá rio e 
a fisca lização do Ministério Público sobre o destino dos b ns e valores perten
centes aos menores 799 

5. 	Fim do poder familia r 

• 	 Ação de destituição/suspe nsão do poder fami liar e/ou ap licação de medidas per
ti nentes aos pais, guarda, regulam entação de vi itas e contribuição para garan ti r 
a criação e o sustento de menor. Situação de risco pessoal e social. Suspensão do 
poder familiar do pai sobre o filho. Aplicação de medidas de proteção à criança. 
Visitas paternas condicionadas à tra ta mento psiquiátrico do genltor 

801 

6. 	Representação e assistência 

Defesa dos interesses processuais dos incapazes 	 806 

7. 	Tutela 

• 	 Pedido de emancipação. Ausência de comprovação de benefíci o da menor. Impro
cedência 1H. J . fi 1 I 1 () " 808 

8. 	 Curatela 

• 	 A lvará judicial . Indeferimento do levantamento de valores depOSi tados Ju dicial
mente em benefício do curatelado. Admissibilidade. A cu ratel é exercida para 
resguardar os interesses do incapaz. Ativ idade do curador que se sujeita à fiscali
zação do Poder Judiciário 810 

9. 	 Ausência 

• 	 Ausência. Ct 
nome do des 

1. 	 C onceito e efeitc 

• 	 Relação de r 

2. 	Parentesco natur 

• 	 Consanguinic 

3. 	 Parentesco civil 

• 	 Investigatóna 
as hipó teses 

4 . 	Adoção por casa 

Adotantes nÉ 

• 	 Investigação I 

pedido Afast 

1. 	 Asp ctos da obri, 

• 	 Precatórios. /J 

• 	 Al imentos. Bc 

2 . 	Caracteres do dir 

Prestações ali 
mentante. In1 

3. 	 A limentos gravíd 

• 	 Alimentos gr, 
dade 

4. 	 Natureza Jurídica 

• 	 Natureza dos 

5. 	 Devedor e credol 

Dever de mC 
I' r 

6. 	 Cessação da obri 

• 	 Ex-mulher n.:: 
t' e _, 7, 

c 
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sde cUidado 

er de ze lar pela guarda 
l ormas de condu ta de 
ldolescentes r, 

za 	 dúplice l r 

ilvados os limites legais, 
eitos morais, re li giosos, 
I 1 u? 11 nltU . 

seus pupilos 

o menor. Presunção de 
litor que não detém a 

ae a livre administ ração 
~Ie do Poder Judiciário e 
i bens e valores perten

icação de medidas per
'1 tribuição para garanti r 
Ie ,>oclal. Suspensão do 
, de proteção à cri ança. 
do genitor 

· 70 1271 d ... . 

lefício da menor. Impro 

?S depositados judicial
uratela é exercida para 
que se sUjeita à fiscal i
, r 	JfJI 

773 

773 

780 

786 

799 

80 1 

806 

808 

8 10 

9. 	 Ausência 

• 	 Ausência. Curadoria dos bens do ausente. Comprovaçã o de propriedade em 
nome do desa pa recido . Desn ecess idade 8 12 

Capítulo XXII· Paren esco 

1. 	 Conceito e efeitos. Pri ncíp io da igualdade 

• 	 Relação de pa rentesco. Reconhecimento judicial. Direito personalíssimo TJ 
817 

2 	 Parentesco natural 

• 	 Consangulnidade e parentesco r ivi l AdOÇão 817 

3 	 Parentesco civil 

• 	 Investigatória de rel ação avoenga . ImpOSSibilidade Jurídica do pedido. Ressalvadas 

as hipóteses do art 350 do CC/1916 [art 1 606 do CC/2002] 


820 

4. 	 Adoçã o por casais hetero e homossexuais 

• 	 Adotantes não cadastrados . Prio ri dade da cr iança 
825 

• 	 Investigac;ão de paternidade Al imentos Filho adotivo. Impossib ilidade Jurídica do 
pedido. Afastamen to 029 

Capitulo XXIII • Creditas (2 obrigações alimentares 

1. 	 Aspectos da obrigação de alimentar e uperenvidamento 

• 	 Precatórios. Aplicaçao nos créditos de na tureza alimentícia , 
83 5 

• 	 Alimentos. Boa- fé objet iva 839 

2. 	 Caracteres do direito a alimentos 

• 	 Prestações al imentícias vencidas. Transmissi bilidade. Dever personalíssimo do ali
mentante. Intransmlsslb il idade 848 

3. 	 Alimentos gravídicos 

• 	 .L\limentos gravídi cos p lovisoflos . Atendimento do binõmio possibilidade-necessi
dad e 8 5 1 

4. 	 Natureza jurídica do vínculo obrigacion al 

• 	 Natureza dos alimentos. Alteração 853 

5. 	 Devedor e credor de alimentos 

• 	 Dever de mútua assisténcia após o lérm ino da sociedade conjugal [ I 
855 

6. 	 Cessação da obrigac;ão de alimentar 

• 	 Ex-mu lher namorando terceiro. Exoneração da pensão. Inadmissibilidade ~J 

866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



, 

32 T RATADO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINARia 

7. Ação de alimentos 

871• 	 Prisão civil. Prestações vencidas e não pagas 

• 	 Alimentando idoso . Família. Alimentos provisionais 882 

Capítulo XXIV • Regime patTlmol1lal da fclmilia 

1. Condomínio, comunhão, sociedade civil particular 

• 	 Condomínio e comunhão resultante do matrimônio. Diferenças 
897 

2. 	Alteração do patrimônio pessoal em virtude do casamento, da un ião estável ou do 

concubi nato 


• 	 Entidade familiar formada por irmãos ':102 

• 	 Ação de separação judicial cumulada com partilha de bens No reg ime da comu
nhão parcial de bens, os bens adquiridos e vend idos durante o casamento são 
revertidos em proveito do casal, sendo portanto incabível indenização. Contas 
bancárias devem ser partilhadas, pois compõem o acervo patrimonial do casal. 
Quanto ao capital social adquirido após casamento, em fun ção de lucro anterior, 
descabe a meação 902 

3 . Relações patrimoniais dos cônjuges ou companheiros entre si e com terceiros 

• 	 Modificação de condições econômicas que tornam insuportável o cumprimento 
do contrato ;)08 

• 	 Embargos de terceiro . Propriedade . Possibilidade de reconhec imento do interesse 
e da legitimidade extraordinária do marido, para a defesa da entidade familiar. A 
emissão volitiva viciada não autoriza a penhora sobre bem impenhorável 

1 	 912 

Capítulo XXV • Clilsslficação dos regimes de caSdmellto 

1. Mutabilidade do regime de bens do casamento 

• 	 Requisitos que autorizam a alteração do regime de bens. Proteção ao direito de 
terceiros e análise das razões invocadas pelos cônjuges 917 

2. Regime de comunhão de bens 

• 	 Bens que integram o regime da comunhão universal. Ve rbas previdenciárias 
922 

• 	 Estrangeiro. Competência para inventário 92'" 

3. Regime de separação obrigatória de bens 

• 	 Doação e imóvel ao cônjuge . Violação de norma de ordem púb lica. Nulidade. 
Simulação de compra e venda. Contrato dissimulado de doação. Vício social. Le
gitimidade do doador, sexagenário, em virtude de disposição le ai de natureza 
protetiva. Falta de capacidade ativa para proceder à doação 

925 

• 	 Doação de cônjuge sexagenário . Validade , 38 

• 	 Incidência da Súmula 377 do STF Comunicação dos bens adquiridos na constância 
do 	casamento regido pela separação obrigatória de bens 

II 942 

4 . 	Regime de com 

• 	 Casamento 
cônjuges. In 
nalissimo di 
sorte . P esul 
da famflia e 
cónjuges, a 
mônio do Cé 

• 	 Respeito à , 
partlculare 

5. 	 Regime de sepa 

• 	 Incomunicat 
depois do c 
convenCione 

• 	 Casamento. 
com os desc 

6. 	 Regime de comi 

• 	 Mutabll idad, 
11 .01.2003 

1. 	Administração c 

• 	 Património c 
dos al uguen 

..j 	 ' ,I. o 

2 . 	Disposição de b 

• 	 Execução. C 
fam íli a. Imp( 

3. 	 Responsabilidad 

• 	 Meação. EXE 
Devedor cas 
meação do, 

4 . 	Condomínio en 

• 	 Casamento. 
to 'P. 

• 	 Comunhão 
,f .' ... 

5. 	 Extinção do reg 
latórias 

a. Protesto cont 
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897 

da união estável ou o 

902 
lS. No regime da comu
Irante o casamento ão 
w'el indenização. Con! s 
10 patrimoni I do casal. 
unção de lucro anterior, 

902 

e com terceiros 

)ortável o cumprimento 
08 

lhecimento do inter sse 
J da entidade familiar. A 
m impenhoravel 

912 

casamento 

'. Proteção ao direito de 
917 

)as previdenciárias 
922 

925 

rdem pública . Nulidade . 
ooação. Vício social. L -
)siçâo legal de na tureza 
;ão 

92 5 

938 

adquiridos na constã ncia 
1S TJ I ' 

942 
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4. 	Regime de comunhão parCIal de bens 

• 	 Casamen o em COIT unhão parcial de bens Danos sofridos apenas por um dos 
cônjuges . Incomunicabilldilde da Indenização recebida em face do carêlter perso
nallssimo da reparação . Atividade remuner da desenvolvida por apenas um con
sorte . Presunção de colaboraçao e esf rço servindo de lastro para a manutenção 
da famlha e do regime matrlmonral de bens . Valores obtidos por qualquer um dos 
cônjuges, a título de retribuição pelo trabalho que desenvolvem, Integram o patri
mônio do casal , f f ... ........ . .. 945 

• 	 Respeito à vonlade do cônjuge faleCIdo, quanto à incomunicabilidade dos b ns 
particulares 945 

5 	 Regime de separação ab olu a de bef's 

IncomunICabilidade dos bens adqUiridos pelos cônju es Isoladamente, antes e 
depoIs do casamento, quandO celebrado casamento 50 o regime da separaçáo 
convenCionai de bens por pacto an enupClal 956 

Ca amento Separaçã de ben~ Vi uva Habilitação em Inventário . oncorrência 
com os descendentes 958 

6 	 Reg ime de comunhao fll ai d aquesto ' 

• 	 Mul bilid e e regime de bens, mpsmo pMa casamentos celebrados ntes e 
11.01.2003 	 960 

Capitulo XXVI • Gestão do patnmónio comum 

Admu11 tração de bens 

• 	 Património comum Administração xclusiv< do ar -o. Depósito em juizo de parie 

dos alu ueres. NeceSSidade. S nção para o descumprimento injustificado I 


963 

2. 	Di~poslção d bens 

• 	 Execução. Cédula rural hipotecária. Existência de dois bens. Alienação do bem de 
famll ia. ImpOSSibilidade 963 

3. 	 Responsabilidade pelas dívida) 

Meação. Execução de titulo ludlCial decorrente de ato ilícito. Acidente de trânsito. 
D vedor casado. Penhora de bens e sua posterior adjudicação, sem a ressalva da 
meação do cônjuge. Ação anulatória . Viabilidade r r I 64 

4 . 	Condominlo entre cônjuge e sociedade mpresaria l oculta 

Casamento. Separação de bens convencional. Sociedade de fato fora do casamen-
W 	 ................ . 968 

Comunhão de ens. Rupturd d Id conjuga l. Condomínio 

972 

5. 	Extinção do regime de bens pela dissolução di'! sOliedade conjugal - Medidas acaute
la tórias 

a. Protesto con tra venda de ben~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 TRATADO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINARia 

• Dissolução de sociedade conluga l. Desproporção severa da partilha . Anulação 
decorren te da o ensa ao princípio da dign idade da pessoa humana 

9/8 

2. Bens de uso prof 

• Partilha de 

• Possib ilidade de protesto cautelar contra alienação de bens como medida pre
parató ·a de ação paul ian . Ilegi timidade passiva de cônjuge de donatário casa
do sob o re gime de comunhão parcial de bens 85 

3. Bens adqui ridos 

• Bens excluid< 

b. Busca e apreensão de bens e re integração de poss e 

• Busca e apreensão de au tomovel que deixou de ser objeto de partilha em sepa
ração judicial . ........ .... . 

c. Substituição da adrrlln istraÇão 

• Administração dos bens conced ida à sp )~a, di nte d nsco de dilapidação 
patrimonial 

d . Arrolamento, depósito e sequestro de bens 

• Sequestro cautelar comprovação de dilapidação do pa trimôn io 

e. Ação pau liana 

987 

991 

4. 

• Comunhão L 

Inadmissibil ic 
de fato do cé 
COm a ruptul 
na constânci 

Seguros, pensôe 

• Parti lha de t 
créditos eo 
um dos cônj 
Comunicabil 

• Doação de pais para fi lho que os torna Insolventes. Fraud 
rada 

contra credores configu
99 5 

6. Cônjuge incapaz ou ausente e exerclcio de cura tela pelo outro 

Interdiç o . Curatela pro isória ao cônj uge . Casa l que não se enconlr separado 
juri dicamente. ResidênCia m casas distintas que se deve ao gr"ve problema psí
quico do interd itando Cônjuge que deve ser mantida como curadora, pois pos
sui Interesse legítimo na admi nlsl ra ão dos eventuais bens comuns 

998 

Capítulo XXVII • Bens particu lares dos (_Õ I 1J1 19"S 

1. Bens sob o re ime da incomunICabilidad e 

• Preserva-se o regime da com unhão parcial de bens, de acordo com o postulado 
da autodeterminação, ao contemplar o cónjuge sobreVivente com o di reito à me
ação, alem da concorrência hereditária sobre os b ns comuns, mesmo que haja 
bens particulares, os quais, m qualq uer hipótese, são partilhados apenas entre os 
descendentes....... ... . lua 1 

• Bem reservado. Aquisição an tes 
adquirido 

da Constituição Federal. Mulher casa a. Direi to 
1001 

• Pa rti lha . Bens reserJados Caracterização. Impos iblhdade de Ingresso na partilha, por 
ocaSião do divórcio, se adquiridos pela mulher, com recursos próprios, produto de seu 
trabalho, apenas se antes do advento da Constituição Federal de 1988. Inteligencia do 
d t. 226, § 5°, da CF e a11 . 246 do CC/1916 

Bem adqUi rido com valores exc lusivamente pertencentes a um dos cônju
ges em sub-rogação dos bens particulares . Incomunicabilidade 

, 

100'1 

1007 

• Separação JudiCial. P rtllha de bens . Benfeito flds reali z.adas em bem pertencente 
a tercei ros. Legit imação da se paranda para reclamar Indenização, pois metade do 
valor das benfeitorias lhe cabe. Av liação das benf ito rias: edificação sobre o imó
vel dos pais do separando. DIVida do casal em nome de pessoa ju ríd ica . Ava liação 
do bem e das benfeitori s. 1009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 SUMARIO DO VOlUM~ IV 

'a da partilha . Anulação 
soa humana 

ben s como medida pre
lJuge de donatário casa

978 

985 

~to de partilha em sepa
987 

de risco de dilapidação 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989 

patri mônio I 

.. ...... ... .. , 191 

contra credores conflgu
995 

) 

::> se encontra eparado 
ao grave problema psi
mo curadora , pois pos-
!nS comuns 

98 

2. 	Bens de uso profissional 

• 	 Partilha de ens . Exclusão de bens do monte partllhável 
1015 

3. 	Be 5 adquiridos por herança, legado ou doação 

• 	 Bens excluídos da comunhãlOF 
• 	 Comunhão universal de bens. Meação dos bens haVidos por herança pelo mando. 


Inadmi ibllidade, se à época da abertura da sucessão, a esposa estava separada 

de fato do cônjuge Hipótes em que a comunicação de be 5 e dividas deve c ssar 

cOln a ruptura da vida m c.omum, respeitado o di reito de meação do patrimônio 

na constância da vida conju ai 
 019 

4. 	Seguros, pensões, rendas 

• 	 PartIlha de bens. Regime matrtmonial da comunhão parcial de bens. Eventuais 
crédItos decorrente de indenização por danos materiai. e moraIs proposta por 
um dos cônjuges em face de terceiro Inco nUnlcabilld de. Crédítos tra balh istas. 
Cornunicélbl lidade 1020 

cordo com o postulado 
te com o direito à me

muns, mesmo que haja 
~ilhados apenas entre os 

Mulher ca ada . Direito 

ingresso na partilha, por 
próprios, produto de seu 
de 1988. InteligêncIa do 

Ites a um dos cónju
abilidade 

~s em bem p rtencente 
lização, pois mel de do 
edificação sobre o imó
_ssoa jurídica Avaliação 

100 1 

100 1 

1004 

1007 

1009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


