Direito Patrimonial Familiar
Ementa:
Regime de bens. Sucessão em geral e testamentária. Partilha. Planejamento sucessório. Aceitação, renúncia e vocação
hereditária. Testamento vital.

Objetivos:
A disciplina objetiva permitir ao aluno conhecer com profundidade os elementos básicos do direito sucessório.

Conteúdo Programático:
I) Direito de Família: efeitos patrimoniais. 1) À guisa de introdução: O direito de família contemporâneo e
seu sentido plural. 2) Efeitos patrimoniais do casamento: a) Regime patrimonial primário do casamento; b)
Pacto antenupcial; c) Regimes de bens no CCB 1916; C1) Comunhão parcial C2) Comunhão universal C3)
Separação de bens C4) Participação final nos aquestos. 3) Da possibilidade de mudança do regime de
bens. 4) Efeitos patrimoniais da união estável: a) Contrato de convivência; b) Regime supletivo. 5)
Alimentos compensatórios. II) Do Direito das Sucessões. 1) A ordem de vocação hereditária: exame
sistemático do artigo 1829 do CCB. a) Da sucessão pelo cônjuge sobrevivente em concorrência com
descendentes – hipóteses e definição dos quinhões; b) Da sucessão pelo cônjuge sobrevivente em
concorrência com ascendentes. 2) A questão da culpa pela dissolução da sociedade conjugal e o direito
sucessório do cônjuge sobrevivente. 3) Sucessão pelos colaterais. 4) A sucessão pelo companheiro: a
polêmica acerca do artigo 1890 do CCB. 5) Do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente e do
companheiro. 6) O prazo prescricional pertinente à petição de herança e o direito intertemporal. 7) Os
herdeiros necessários (art. 1.845). 8) A sucessão testamentária: a) Das características fundamentais do
testamento; b) Do rompimento do testamento; c) Da validade e da eficácia das disposições testamentárias.
d) Do testamento vital – impropriedade da racionalidade testamentária para versar sobre direitos da
personalidade. 9) Planejamento sucessório 10) Das colações a) Quem deve colacionar? b)Colação em valor
ou em substância? (ou: a eterna polêmica) 11) Sonegados
Avaliação: O aluno será avaliado por intermédio da solução de casos práticos apresentados pelo professor
e expostos em sala de aula pelo aluno.

