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1. Noção de direito de fal 

O direito de família é, de I 

te ligado à própria vida, uma v' 

um organismo familiar e a ele 

tência, mesmo que venham a c( 

união estável. 


Já se disse, com razão, ( 

constitui a base do Estado, o 

organização social. Em qUalql 

famma como uma instituição I 

ampla proteção do Estado. A C 
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que não há identidade de con 

Dentro do próprio direito a sua 

o ramo. 

Lato sensu, o vocábulo fi 
vínculo de sangue e que proced 
bem como as unidas pela afini< 
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