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DIREITO DE FAMÍLIA 
MULTIPARENTALIDADE: 

- critérios do vínculo jurídico de filiação: 

- critério biológico: decorre de laços de sangue; 

- critério afetivo/socioafetivo: decorre da posse do estado de filho, do 
tratamento e reconhecimento social como sendo filho – a adoção de tal critério é 
um prestígio à teoria da aparência; 

- as pessoas se amam e se tratam como se parente fossem; 

PERGUNTA: Qual critério vai prevalecer? A prevalência de um critério em 
desfavor do outro deve ser analisada de acordo com a situação concreta. É 
importante lembrar que, a depender do caso concreto, pode também haver 
coexistência dos critérios; 

- exemplo de multiparentalidade: a mãe está grávida de uma pessoa e logo se casa com outra. 
O marido dela então registra o filho nascido, mesmo sabendo não ser seu, como se seu fosse. 
Após o marido da mãe dedica carinho, afeto e atenção. Posteriormente o pai verdadeiro 
descobre a existência do filho e busca reconhecer a filiação. Neste caso devem ser 
reconhecidos ambos os vínculos: o vínculo afetivo e o vínculo biológico. Neste caso o filho teria 
dois pais -> caso típico de multiparentalidade; 

- no caso como no exemplo o STF admite a multiparentalidade; 

- lembre-se: é abominável o uso de expressões que geram diferenciações entre os filhos – se 
adotado, biológico, concebido no casamento, na união estável ou artificialmente. Expressões 
como filhos adulterinos, bastados e demais similares não devem ser utilizadas de forma 
alguma; 

- as relações jurídicas familiares são extremamente sensíveis às mudanças sociais – por isso o 
direito de família vem sendo alterado pela lei e pela jurisprudência com muita frequência e 
intensidade; 

 

CONCUBINATO: 

- no Código Civil de 1.916, toda referência ao relacionamento fora do casamento se utilizava 
do termo “concubinato”; 

- até então a família poderia ser concebida unicamente com o casamento; 

- a concubina era sempre tratada de forma preconceituosa pela lei; 

- posteriormente os tribunais passaram a conceder às concubinas uma indenização pelos 
relevantes serviços prestados; 

- em uma nova fase, passaram os tribunais a entender o concubinato como uma sociedade de 
fato, passando a terem as concubinas direito à metade do que foi adquirido, na constância do 
concubinato, pelo esforço comum; 

 

ENTIDADES FAMILIARES: 

- com a CRFB/88 foram multiplicadas as formas de entidades familiares, trazendo então a 
união estável entre homem e mulher (união estável, duradoura e pública com o objetivo de 
constituir família) como uma modalidade de família. A CRFB/88 ainda trouxe a possibilidade de 
família monoparental (um dos pais vivendo com seu filho ou filhos); 
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- família na CRFB/88 = casamento + união estável + família monoparental; 

- ainda houve críticas de pessoas dizendo que o legislador constituinte foi tímido, deixando de 
fora da previsão outros arranjos familiares que poderiam configurar uma entidade familiar; 

- surgiu então uma discussão: o rol constitucional era taxativo ou exemplificativo? Tal 
discussão é importante porque os arranjos familiares tem efeito irradiante em muitas outras 
regras do ordenamento jurídico (ex.: guarda compartilhada; regime de bens; adoção); 

- atualmente o STF entende totalmente possível a existência de família 
homoafetivas (união entre pessoas do mesmo sexo) -> do ponto de vista 
legislativo ainda não há nenhuma lei no Brasil sobre a união de pessoas do mesmo 
sexo; 

- a vanguarda no Brasil – no que tange ao reconhecimento de novas formas de 
família – tem sido realizada pelo Poder Judiciário (particularmente, mesmo 
concordando com o mérito da maioria das decisões, creio que esta via carece, em 
muito, de legitimidade democrática); 

- o STF, em julgado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, 
determinou a aplicação às uniões homoafetivas das regras da união estável = são 
situações semelhantes  o mesmo entendimento já vinha sendo adotado pelo 
STJ, que permitia inclusive a adoção conjunta de casal homossexual/ou 
homoafetivo; 

- atualmente o rol de arranjos familiares previsto na CRFB/88 é meramente 
exemplificativo; 

- família anaparental: família sem a existência da figura do pai, mas unida por 
vínculos de afetividade; 

- família unipessoal: é aquela família que possui apenas uma pessoa. O STJ 
reconheceu tal família ao permitir a aplicação da regra da impenhorabilidade do 
bem de família da Lei 8.009/90 a quem morasse sozinho; 

- casamento sologâmico1: casamento realizado em Minas Gerais por uma 
empresária, que casou consigo mesma – tal casamento, atualmente, não possui 
valoração jurídica, por não ter o condão de constituir uma família; 

- em 2.019 o STJ decidiu pela possibilidade dos juízes decidirem sobre guarda compartilhada 
dos animais de estimação – já há projeto de lei no Congresso Nacional buscando alterar a 
natureza jurídica dos animais de estimação (atualmente eles são tratados como semoventes, 
simples objetos das relações jurídicas); 

- a proposta é que os animais deixem de ser tratados como semoventes e passem 
a ter natureza anômala (algo entre as pessoas e as coisas, mas em nenhuma de 
tais categoriais), devendo titular direitos em função de sua natureza de seres 
sercientes; 

- no caso concreto o TJRJ entendeu que a situação do animal de estimação deveria 
ser tratada pelo instituto da “guarda”, não da simples “partilha”; 

- família multiespécie: é a expressão que tem sido utilizada para se referir ao 
vínculo afetivo criado entre humanos e animais de estimação. O reconhecimento 
da família mutiespécie prevê uma nova forma de tratamento dos animais de 

                                                            
1 Nomenclatura interessante. Inclusive creio que as mudanças causadas na sociedade pela pós-
modernidade conduz à hipertrofia do número de pessoas que optam por ficar a sós – solitude (não 
solidão). 
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estimação, deixando eles se der simples “coisas” e passando a ter tratamento 
análogo (comum em alguns pontos) ao tratamento dos filhos; 

- união poliafetiva VS entidades familiares: esta entidade familiar não é admitida pela 
jurisprudência no Brasil2, além de não haver menção na Constituição ou lei referência a tais 
modelos; 

- o termo é utilizado para se referir ao relacionamento entre três pessoas ou mais 
(trisal – em vez de casal). Neste caso as uniões não são paralelas, havendo 
relacionamento concomitante entre três ou mais pessoas; 

- importante: o CNJ não permite a celebração de escritura pública de uniões de 
trisais – poliafetivas; 

 

REGIME DE BENS: 

- a própria ideia de casamento mudou bastante com as mudanças sociais. Atualmente as 
pessoas não precisam se casar para terem filhos, nem necessariamente ter filhos para se casar. 
Nem mesmo para legitimação da família é necessário o casamento; 

- objetivo do casamento atual: comunhão plena de vida baseada na igualdade, solidariedade, 
respeito, liberdade  busca da felicidade; 

- da mesma forma que as pessoas são livres para se casar e buscar a felicidade, elas também 
devem ser livres para romper uma relação que lhes cause infelicidade; 

- teoria do desamor: o único motivo realmente relevante para permitir o fim do casamento é o 
fim do afeto. Tal teoria foi acolhida na EC do Divórcio (EC 66), passando a considerar o divórcio 
um direito potestativo a toda e qualquer pessoa casada; 

- particularmente, defendo que a teoria do afeto tem eficácia irradiante em todas as normas 
do ordenamento jurídico no que tange ao direito de família  ele propõe uma releitura das 
normas de direito de família, muitas vezes concebidas sob um prisma de viés patrimonialista; 

- tanto o casamento quanto a união estável (que buscam realizar proteções jurídicas às 
pessoas que querem, por meio de tais vias, serem felizes) produzem efeitos patrimoniais  é 
o regime de bens que vai determinar como se darão as relações econômicas durante a 
convivência conjugar ou convivência de fato; 

- regime de bens e escolha: em regra os noivos tem a liberdade de escolher o regime de bens 
por meio do pacto antenupcial – os companheiros tem a possibilidade de celebrar o contrato 
de convivência com o mesmo fim: 

- casamento  pacto antenupcial; 

- característica: preliminar + solene + condicional; 

- união estável  contrato de convivência; 

- características: nem sempre preliminar 3  + escrito (público ou 
particular) + depende da convivência de fato; 

                                                            
2 Se a existência de união homoafetiva está fundada na liberdade das pessoas, não há NADA que impeça 
a existência de união poliafetiva consentida. O argumento é exatamente o mesmo. Muitas pessoas 
fundamentam a aceitação da união homoafetiva na liberdade e, ao mesmo tempo, negam a 
possibilidade de existência de união poliafetiva – em nítido comportamento contraditório. Coerência 
argumentativa é fundamental – mas parece ser barrada pelos raciocínios que não guardem total 
coincidência com a pauta do “politicamente correto”.  
3 Pode ser feito antes da união estável como durante a constância da união estável. Importante: os 
efeitos são ex nunc. 
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- tipos de regimes de bens: 

- regimes voluntários: 

- comunhão universal de bens: 

- há um único patrimônio, comum do casal – todos os bens 
presentes e futuros, assim como as dívidas, vão se comunicar; 

- um cônjuge será meeiro do outro – os bens passam a ser 
comuns do casal – há uma única massa patrimonial; 

- bens excluídos da comunhão: cláusulas restritivas da 
propriedade (ex.: incomunicabilidade pela vontade do doador 
ou testador) + bens pessoais profissionais (essenciais ao 
exercício da profissão); 

- separação absoluta/total de bens: 

- é o regime em que cada cônjuge tem o patrimônio próprio – 
independente do momento e modo de aquisição, os bens é de 
quem adquiriu; 

- há apenas duas massas patrimoniais: bens do marido + bens 
da mulher; 

- é o inverso da comunhão universal de bens; 

- participação final nos aquestos: 

- regime criado pelas partes: 

- as partes podem livremente criar um novo regime de bens, 
desde que não ofendam normas de ordem pública; 

- regimes legais (compulsórios): 

- separação legal (obrigatória/relativa) de bens: regime determinado a 
todos que se enquadrarem nas circunstâncias do artigo 1.641 do CC/02; 

- casarem com infringência de causas suspensivas do artigo 
1.523 do CC/024; 

- casarem com mais de 70 (setenta) anos de idade5; 

- dependerem de autorização judicial6; 

- segundo o STJ, em todos os casos em que as pessoas forem 
obrigadas a se casar pelo regime de separação obrigatória de 
bens, deve também ser aplicados às hipóteses de união estável 
= paralelismo entre casamento e união estável; 

- Súmula 377 do STF: no regime de separação legal/obrigatória 
de bens, aqueles adquiridos na constância da união vão se 
comunicar, formando também três massas patrimoniais 
(marido + mulher + patrimônio do casal); 

- diferença com o regime de comunhão parcial: no regime de 
comunhão parcial os bens adquiridos na constância do 
casamento presumem-se comuns (presunção de aquisição 

                                                            
4 Estas hipóteses buscam evitar a confusão patrimonial. 
5 Esta obrigatoriedade soa inconstitucional, visto haver ofensa direta ao princípio da isonomia. 
6 Hoje apenas será necessária a autorização judicial para casamento de menores de idade entre 16 e 18 
anos. 
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conjunta/esforço comum na aquisição). Já no regime de 
separação legal ou obrigatória os bens adquiridos durante a 
união podem ser comuns desde que provado o esforço 
comum para aquisição; 

- comunhão parcial e bens: é o regime determinado pelo legislador para 
vigorar nos casamentos e uniões estáveis na falta de pacto antenupcial ou 
pacto de convivência (regime supletivo legal – soldado de reserva); 

- há três massas patrimoniais distintas: 

- exclusiva do marido/companheiro  bens adquiridos antes 
do casamento, adquiridos por doação ou sucessão e os sub-
rogados em seus lugares; 

- exclusiva da mulher/companheira  bens adquiridos antes 
do casamento, adquiridos por doação ou sucessão e os sub-
rogados em seus lugares; 

- comum do casal  bens adquiridos durante o casamento7 
(não sendo por doação, sucessão ou sub-rogação); 

- exceção à comunicação/comunhão: bens de uso pessoais, 
pensões, montepios. Alguns pontos são importantes8: 

- casa adquirida por um dos cônjuges e alugada no 
decorrer da união: a casa não integra a união, mas 
os aluguéis integram; 

- rendimentos auferidos por fato eventual (prêmio 
da loteria): integra a união/comunhão; 

 

DIREITO DAS SUCESSÕES 
INTRODUÇÃO: 

- o direito das sucessões é o ramo do direito civil que vai regular a transmissão patrimonial do 
falecido aos sucessores, sejam herdeiros legítimos ou testamentários (sucessão causa mortis); 

- o primeiro passo para verificação das regras sucessórias envolve a identificação das formas 
de sucessão propostas; 

- há duas formas diferentes de sucessão: sucessão legítima + sucessão 
testamentária; 

- sucessão legítima: todo o modelo de sucessão e ordem de vocação hereditária 
está previsto na lei; 

- sucessão testamentária: pressupõe a existência de um testamento no qual o 
autor da herança determina, por sua vontade, como quer que seja realizada a 
transmissão patrimonial após a sua morte; 

- é possível a coexistência dos dois institutos em uma mesma morte = 
concorrência entre herdeiros legítimos e herdeiros testamentários; 

 

ROTEIRO PARA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES: 

                                                            
7 O STJ entende que há uma presunção de que todos os bens adquiridos no curso do casamento vão 
integrar a massa patrimonial a ser dividida pelo casal ao término do relacionamento. 
8 O regime que gera menos problemas é o de separação absoluta de bens. 
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1º PASSO: qual a forma de sucessão? 

- existe testamento válido? 

NÃO  aplica-se as regras da sucessão legítima; 

SIM  a sucessão deve seguir, em regra, a vontade do testador; 

- há herdeiros necessários (descendentes + ascendente + cônjuge)? 

NÃO  patrimônio total VS parcial? 

TOTAL  sucessão apenas testamentária; 

PARCIAL  testamentária + legítima; 

SIM  já existiam e eram conhecidos pelo testador? 

NÃO  haverá apenas sucessão legítima com rompimento 
total do testamento (artigos 1.973 e 1.974); 

SIM  haverá sucessão testamentária (metade disponível) + 
sucessão legítima; 

2º PASSO9: qual o “tamanho” da legítima (metade do patrimônio disponível)? 

- no momento da morte do testador devem ser arrecadados e avaliados os bens 
deixados por ele para chegar ao montemor10; 

- dedução das dívidas mais despesas com funeral; 

- estado civil do autor da herança + regime de bens + retirada da meação; 

- dedução das dívidas: 

- se comuns  antes da meação; 

- se incomunicáveis11  depois da meação; 

- resultado final: herança; 

CUIDADO  nunca confunda o montemor com a herança  o primeiro se refere 
a todos os bens arrecadados, enquanto o segundo se refere ao final da fórmula 
proposta; 

TOTAL DA HERANÇA: 

- metade da herança indisponível  legítima  herdeiros necessários; 

- metade da herança disponível  metade disponível  herdeiros 
testamentários; 

- não havendo testamento: toda a herança para a legítima; 

- havendo testamento total sem herdeiros necessários: toda da herança 
será testamentária; 

3º PASSO12: qual o valor dos bens a serem colacionados? 

                                                            
9 Esse passo deve ser tomado excepcionalmente, somente sendo válido se: existir testamento válido + 
existir herdeiros necessários + herdeiros já existentes e conhecidos pelo testador no momento da 
realização do testamento. 
10 O patrimônio disponível e indisponível deve ser calculado no momento da morte de quem será 
sucedido. 
11 Dívidas contraídas antes do casamento + dívidas decorrente de responsabilidade civil. 
12 Este passo também é eventual, não sendo sempre necessário. Somente será feito quando verificada a 
existência de bens a serem trazidos para colação.  
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- bens sujeitos à colação: bens doados pelo autor da herança como adiantamento da 
legítima, buscando igualar os quinhões hereditários para que, ao final das contas, todos 
os herdeiros recebam o mesmo valor; 

- doações à: descendentes + cônjuge sobrevivente = como adiantamento da 
legítima; 

- regra: toda doação a descendentes e cônjuge sobrevivente pressupõe 
adiantamento da legítima; 

- exceção: existe a possibilidade do autor da herança fazer doações em vida para 
as pessoas previstas na regra sem necessidade de posterior colação, desde que 
tais doações saiam da metade disponível (considerada ao tempo da liberalidade) e 
o doador dispense a colação13 + está dispensada da colação a doação feita a 
herdeiros que, no momento da liberalidade, não seriam chamados à sucessão14; 

- metade disponível para doação  calculada ao tempo da liberalidade; 

- metade disponível para sucessão (quanto se pode testar)  calculada ao 
tempo da morte; 

 importante: colação só repercute na legítima; 

4º PASSO: quanto cada um receberá? 

- após aplicar todas as regras anteriores passa a ser possível a divisão dos bens deixados 
pelo autor da herança; 

 

DIREITOS HEREDITÁRIOS DOS CÔNJUGES E COMPANHEIROS: 

- disciplina: artigo 1.829 do CC/02 (disciplina a ordem de vocação hereditária na sucessão 
legítima); 

- situações possíveis ao cônjuge sobrevivente: 

- concorrer com os descendentes: 

- concorrer com os ascendentes: 

- chamado à sucessão universal (sem concorrer com os colaterais): 

- artigo 1.790 do CC/02: é um artigo que trata especificamente dos direitos hereditários do 
companheiro -> nos termos do artigo o companheiro que tem direito a participar da sucessão 
do outro é aquele que mantinha uma união estável com o objetivo de constituir família (sem a 
existência de impedimentos ao casamento – o que qualificaria o concubinato); 

- requisitos para participação da sucessão do companheiro: existências de bens 
adquiridos onerosamente durante a união estável -> somente tais bens teria o 
companheiro direito de participação na herança; 

- concorrência com filhos comuns -> direito a quinhão igual aos 
descendentes; 

                                                            
13 São casos em que o autor quer que determinado herdeiro necessário deve receber mais do que 
outros herdeiros, buscando beneficiar algum herdeiro em detrimento do outro – desde que respeitada a 
metade patrimonial no tempo da liberalidade (metade disponível) a disposição é legítima. Neste caso a 
colação teria o efeito de impedir a eficácia da sua liberalidade e vontade de beneficiar alguém – ao 
igualar os quinhões. 
14 Herdeiros, que no momento da doação, não tinham a condição de herdeiros necessários (ex.: doação 
de avô a neto com pai em vida e posteriormente falecimento do pai antes do falecimento do avô – no 
falecimento deste último, o bem doado não precisa ser colacionado). Neste caso também deve haver 
respeito à metade disponível. 



FESMPMG – SUPERINTENSIVO – PROMOTOR DE JUSTIÇA - 2ª FASE - DIREITO 
CIVIL – PROFESSORA REYVANI JABOUR RIBEIRO 

8 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 8 
 

- concorrência com filhos apenas do autor da herança -> direito à 
metade do que cabia a cada filho do autor da herança (1/2); 

- concorrência com outros parentes (colaterais ou ascendentes) -> 
direito a 1/3 da herança; 

- falta de parentes (herdeiros sucessíveis) -> totalidade da herança; 

- o companheiro seria herdeiro na mesma situação em que seria 
meeiro (era herdeiro e meeiro ao mesmo tempo – da mesma massa 
patrimonial – em uma regra estranha e diferente do casamento, que 
prevê que naquilo que o cônjuge é herdeiro, não é ele meeiro). A 
regra ainda é muito injusta, privilegiando colaterais e prejudicando o 
companheiro; 

- em função das injustas regras o famigerado artigo 1.790 sempre foi muito 
criticado pela doutrina – rompendo, inclusive, a isonomia no tratamento 
sucessório entre a união estável e o casamento; 

- o STF então declarou a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do CC/02, seja por 
implicar em retrocesso ao tratamento da união estável, seja por ferir norma 
constitucional que determina o mesmo tratamento para a união estável e o 
casamento (a norma distinta para institutos equiparados ofende a isonomia); 

- o julgamento de inconstitucionalidade por parte do STF se deu em 
sede de controle incidental ou difuso; 

- o STF ainda determinou que seja aplicada à União Estável todas as 
normas sucessórias do casamento; 

DICA: sempre estenda as considerações referentes aos direitos hereditários do 
cônjuge aos companheiros. 

- situações possíveis ao cônjuge/companheiro sobrevivente: 

- concorrer com os descendentes: 

- regra (cônjuge herdeiro do outro): em todos os regimes diferentes 
dos três regimes abaixo especificados como exceções vão trazer a 
regra de que haverá concorrência; 

- exceção (cônjuge não herda): regime da comunhão 
universal de bens15 + regime de separação obrigatória de 
bens16 + regime da comunhão parcial de bens sem bens 
particulares17; 

- quinhão do cônjuge: idêntico ao quinhão dos demais herdeiros, 
devendo a herança ser dividida em partes iguais (regra); 

- exceção: o cônjuge deve ficar com, no mínimo, ¼ da 
herança nas situações em que há descendentes comuns 
(os descendentes também forem descendentes do 
cônjuge sobrevivente). Em caso de filiação híbrida 

                                                            
15 O cônjuge já está protegido: é meeiro dos bens. 
16  Em regimes de separação obrigatória o legislador fez questão que os patrimônios não se 
confundissem, não deve o cônjuge herdar – ele não é meeiro nem herdeiro. Ocorre que a Súmula 377 
do STF assegura a meação dos bens adquiridos onerosamente na constância da sociedade conjugal. 
17 Sem bens particulares, havendo apenas bens comuns, o cônjuge já é meeiro, estando totalmente 
protegido. 
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(filhos comuns e exclusivos), aplica-se à regra de 
quinhão igual;  

Importante: na concorrência com ascendentes ou o 
cônjuge é meeiro, ou herdeiro do mesmo monte 
patrimonial – não é, ao mesmo tempo e em relação à 
mesma parcela patrimonial, herdeiro e meeiro. 

- concorrer com os ascendentes: 

- neste não necessita de se preocupar com o regime de bens; 

- há concorrência com os ascendentes sem se preocupar com a 
meação; 

- regra: 1/3 da herança ou 1/2 da herança (sempre lembrar que a 
herança está subtraída das dívidas e da parte que o cônjuge ou 
companheiro tem direito à metade e a legítima também é subtraída 
da parte disponível testada) – a regra é aplicável à parte destinada à 
sucessão legítima; 

- regra de 1/3 -> concorrência com pai e mãe do autor 
da herança; 

- regra de 1/2 -> concorrência somente com o pai, 
somente com a mãe ou com os avós18; 

- chamado à sucessão universal (sem concorrer com os colaterais): 

- não deixando o autor da herança ascendentes e descendentes, o 
cônjuge será o herdeiro universal e ficará com toda a herança; 

- toda a legítima será definida ao cônjuge, independente da meação; 

Herdeiros necessários: descendentes + ascendente + cônjuge sobrevivente  o 
companheiro deve também ser incluído nesta lista de herdeiros necessários; 

- somente os herdeiros necessários limitam a legítima; 

- os herdeiros colaterais não são necessários, mas são herdeiros legítimos; 

- necessidade de casamento ou união estável em curso: o cônjuge ou 
companheiro somente tem direito à herança se no momento da morte eles 
estivessem casados – separação de fato há mais de dois anos também retira do 
cônjuge sobrevivente a possibilidade de herdar do falecido; 

- a separação de fato há mais de dois anos extingue o direito 
hereditário; 

- direito real de habitação: a lei dá ao cônjuge sobrevivente não separado de fato 
há mais de dois anos o direito de morar gratuitamente no imóvel que morava 
antes do falecimento do autor da herança – deve ser o único imóvel deixado pelo 
falecido a inventariar (sem prejuízo da sua participação na herança). Mesmo que 
o cônjuge não participe da herança pode exercer o direito de habitação – não 
perdido mesmo que o cônjuge case com outra pessoa. Tal direito permite que o 
cônjuge sobrevivente more no local, mas não permite que alugue o local para 
terceiros; 

                                                            
18 Na metade dos avós, havendo igualdade no grau de parentesco, metade irá para a linha materna e 
metade para a linha paterna. 


