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ATUAÇÃO DO NÚCLEO
MUTIRÃO DIA D – RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE

Quase 150 atendimentos foram 
realizados nos dois mutirões promovidos 
pela Defensoria Pública do Estado do 
Rio Grande do Sul (DPE/RS), no CRAS 
Ampliado Restinga, nos dias 5 e 12 de 
março. O evento foi organizado pelo 
Conselho Nacional das Defensoras e 
Defensores Públicos-Gerais – CONDEGE 
e, no Rio Grande do Sul, pelo Núcleo de 
Defesa das Famílias e pelo Núcleo de 

Defesa da Criança e do Adolescente, em parceria com a Câmara de Autocomposição 
dos Conflitos das Famílias.

Os mutirões tiveram como foco o 
reconhecimento de paternidade, tanto 
espontâneo quanto socioafetivo ou casos 
de multiparentalidade. A proposta foi 
orientar as famílias sobre a necessidade 
da inclusão do nome paterno no registro 
civil e a importância da convivência 
familiar e dos direitos da criança. Também 
foram atendidas e resolvidas demandas 
decorrentes da parentalidade, como 
guarda, alimentos e convívio, além de 
pedidos de vaga em creche, divórcio e 
dissolução de união estável.

Os mutirões contaram com a parceria da equipe do CRAS e das Promotoras 
Legais Populares da Restinga.
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//////////SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)//////////

É nulo o processo em que não houve a intimação e a intervenção do 
Ministério Público em 1º grau de jurisdição, a despeito da presença de 
parte que possuía enfermidade psíquica grave, ainda que não declarada 
previamente por decisão judicial.

TRECHO DA EMENTA: “A nulidade do processo por ausência de intimação e de 
intervenção do Ministério Público apenas deverá ser decretada quando sobressair 
prejuízo à pessoa cujos interesses deveriam ser zelados pelo Parquet no processo 
judicial. Precedentes. 4- Não há, em regra, nulidade do processo em virtude da 
ausência de intimação e de intervenção do Ministério Público em 1º grau de jurisdição 
quando houver a atuação ministerial em 2º grau. Precedentes. 5- A regra do art. 
178, II, do CPC/15, ao prever a necessidade de intimação e intervenção do Ministério 
Público no processo que envolva interesse de incapaz, refere-se não apenas ao 
juridicamente incapaz, mas também ao comprovadamente incapaz de fato, ainda 
que não tenha havido prévia declaração judicial da incapacidade. 6- Na hipótese, 
a indispensabilidade da intimação e da intervenção do Ministério Público se justifica 
pelo fato incontroverso de que a parte possui doença psíquica grave, aliado ao fato 
de que todos os legitimados ordinários à propositura de eventual ação de interdição 
(art. 747, I a III, do CPC/15) não existem ou possuem conflito de interesses com a parte 
enferma, de modo que a ausência de intimação e intervenção do Parquet teve, 
como consequência, prejuízo concreto à parte. 7- Inaplicabilidade, na hipótese, do 
entendimento segundo o qual não há nulidade do processo em virtude da ausência 
de intimação e de intervenção do Ministério Público em 1º grau de jurisdição quando 
houver a atuação ministerial em 2º grau, uma vez que a ciência do Parquet acerca 
da ação e da situação da parte ainda em 1º grau poderia, em tese, conduzir à ação a 
desfecho substancialmente diferente. 8- Recurso especial conhecido e provido, para 
decretar a nulidade do processo desde a citação”.

Leia +

JURISPRUDÊNCIA

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103341470&dt_publicacao=11/03/2022
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É descabido o arbitramento de aluguel, com base no disposto no 
art. 1.319 do CC/2002, em desfavor da coproprietária vítima de violência 
doméstica, que, em razão de medida protetiva de urgência decretada 
judicialmente, detém o uso e gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade 
do agressor, seja pela desproporcionalidade constatada em cotejo com 
o art. 226, § 8º, da CF/1988, seja pela ausência de enriquecimento sem 
causa (art. 884 do CC/2002).

TRECHO DA EMENTA: “A jurisprudência desta Corte Superior, alicerçada no art. 
1.319 do Código Civil de 2002 (equivalente ao art. 627 do revogado Código Civil de 
1916), assenta que a utilização ou a fruição da coisa comum indivisa com exclusividade 
por um dos coproprietários, impedindo o exercício de quaisquer dos atributos da 
propriedade pelos demais consortes, enseja o pagamento de indenização àqueles 
que foram privados do regular domínio sobre o bem, tal como o percebimento de 
aluguéis. Precedentes. 3. Contudo, impor à vítima de violência doméstica e familiar 
obrigação pecuniária consistente em locativo pelo uso exclusivo e integral do bem 
comum, na dicção do art. 1.319 do CC/2002, constituiria proteção insuficiente aos 
direitos constitucionais da dignidade humana e da igualdade, além de ir contra um 
dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro de promoção do bem de todos sem 
preconceito de sexo, sobretudo porque serviria de desestímulo a que a mulher buscasse 
o amparo do Estado para rechaçar a violência contra ela praticada, como assegura 
a Constituição Federal em seu art. 226, § 8º, a revelar a desproporcionalidade da 
pretensão indenizatória em tal caso.”

Leia +

As contribuições feitas para plano de previdência fechado, em 
percentual do salário do empregado, aportadas pelo beneficiário e 
pelo patrocinador, conforme definido pelo estatuto da entidade, não 
integram o patrimônio sujeito à comunhão de bens a ser partilhado 
quando da extinção do vínculo conjugal.

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. 
PROVENTOS COMPLEMENTARES. REGASTE DE RESERVA DE POUPANÇA APÓS O INÍCIO 
DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DA RETIRADA DE PATROCÍNIO PELA 
EX-EMPREGADORA. POSTERIOR EXTINÇÃO VÍNCULO MATRIMONIAL. REGIME DE 
COMUNHÃO UNIVERSAL OU PARCIAL DE BENS. VERBA EXCLUÍDA DO PATRIMÔNIO 
COMUM E DA PARTILHA DE BENS. 1. As contribuições feitas para plano de previdência 
fechado, em percentual do salário do empregado, aportadas pelo beneficiário e pelo 
patrocinador, conforme definido pelo estatuto da entidade, não integram o patrimônio 
sujeito à comunhão de bens a ser partilhado quando da extinção do vínculo conjugal.

2. Hipótese em que, após o início do recebimento do benefício complementar, 
houve a retirada do patrocínio pelo ex-empregador, ensejando a opção pelo resgate da 
reserva de poupança pelo assistido. O resgate dos valores originalmente destinados a 
custear, ao longo dos anos, o benefício extinto não lhes retira a natureza previdenciária 
e personalíssima, motivo pelo qual não se trata de bem integrante da comunhão sujeito 
à partilha decorrente do fim do casamento ou união estável (art. 1.659, inc VII, c/c o art. 
1.668, inc. V, do CC/2002 e art. 263, inc. I, do CC/2016). Precedentes.

3. Recurso especial ao qual se nega provimento.

Leia +

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202101452270&dt_publicacao=17/02/2022
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201501811749&dt_publicacao=09/02/2022
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//////////TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TJRS)//////////
    
Exclui-se da partilha benfeitoria realizada com valores provenientes 

da venda de veículo que era exclusivamente de uma das partes.

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM 
PARTILHA DE BENS. PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENFEITORIAS REALIZADAS EM 
IMÓVEL PERTENCENTE AO AUTOR DURANTE A RELAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE QUARTO 
COM VALORES EM SUB-ROGAÇÃO AOS VALORES QUE O DEMANDANTE RECEBEU 
PELA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO EXCLUSIVO SEU. Construção do quarto no imóvel feita 
pelo próprio autor, empregando recursos oriundos da venda de veículo exclusivo seu, 
o que inviabiliza a partilha pleiteada no ponto, mostrando-se correta a sentença 
ao determinar a exclusão do montante que foi empregado neste acréscimo/
melhoramento da residência da partilha pela sub-rogação, na forma do art. 1.659, 
inciso II, do Código Civil. Ausência de prova suficiente para demonstrar que dita 
benfeitoria realizada no imóvel de propriedade do demandante/apelado durante 
a união foi suportada pela demandada/apelante, descumprindo o ônus probatório 
que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC, o que inviabiliza a partilha pleiteada. 
Precedentes do TJRS. Apelação desprovida. (Apelação Cível, Nº 50012231120178210077, 
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS. Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro. 
Julgado em: 19/03/2022.)

Leia +

Apenas situações extraordinárias justificam o cerceamento da 
convivência paterno-filial, visto que esse é um direito da criança, cujos 
interesses devem prevalecer sobre os de qualquer outro.

Ementa: APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA E REVISÃO 
DE VISITAS. VISITAÇÃO PATERNO-FILIAL ESTABELECIDA EM FINAIS DE SEMANAS 
ALTERNADOS. RESIDÊNCIA PATERNA PRÓXIMA DA MATERNA. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO 
DE CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROVIMENTO. O 
direito de visitas não é, em absoluto, um privilégio dos pais, mas, sim, um direito da 
criança - cujos interesses devem prevalecer sobre os de qualquer outro. Assim, salvo 
situação extraordinária, apresentando o genitor plenas condições de cuidar da criança, 
merece incentivo a visitação. Dessa feita, tendo em vista que a convivência do genitor 
com o filho, com o acréscimo de dias, atende de modo satisfatório aos interesses do 
menor, visto que, por certo, fortalece o vínculo paterno-filial, e que já havia restado 
deferida em sede liminar, sendo revogada em sentença, unicamente sob o fundamento 
de possível mudança do genitor para outra cidade, o que não ocorreu, merece acolhida 

o pedido do apelante. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70085224087, 
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS. Relator: Mauro Caum Gonçalves. 
Julgado em: 11/03/2022.).

Leia +

https://pdfhost.io/v/db8IjqIsu_tjrs_1
https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento_att.php?numero_processo=70085224087&ano=2022&codigo=67756
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A minoração dos alimentos deve retroagir à data da citação.

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS AO FILHO MENOR PELO RITO 
DA PRISÃO CIVIL. MINORAÇÃO DO ENCARGO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA 
CITAÇÃO. A minoração dos alimentos deve retroagir à data da citação, isso porque 
os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos - seja em caso de 
redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art. 
13, § 2º), ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de 
compensação do excesso pago com prestações vincendas, nos termos da Súmula n. 
621 do STJ. Precedentes do TJRS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAR, SOB PENA 
DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO. CABIMENTO. Consoante a Conclusão nº 23 do Centro de 
Estudos deste Tribunal de Justiça, “A execução de alimentos, na modalidade coercitiva 
(art. 733, CPC) [art. 911 do CPC/015] abrange as três últimas parcelas vencidas à data 
do ajuizamento da ação e todas as que se vencerem no curso da lide (art. 290, CPC) 
[art. 528, §7º do CPC/2015].” Diante do inadimplemento da obrigação alimentar, não 
sendo a discussão acerca do binômio necessidade/possibilidade passível de análise em 
execução, nos termos previstos no art. 528 do CPC, deverá ser intimado pessoalmente 
o executado para pagar em três dias o valor apontado, mais as parcelas que 
eventualmente se vencerem desde então, comprovar já tê-lo feito, tudo sob pena de 
ser decretada sua prisão, devendo ser observada a minoração da verba alimentar para 
o percentual de 30% do salário mínimo nacional a partir de 27/01/2022. Precedentes 
do TJRS. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento, Nº 
50430363120228217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS. Relator: Carlos 
Eduardo Zietlow Duro. Julgado em: 15/03/2022.).

Leia +

Considerando que os alimentos provisórios não integram o 
patrimônio jurídico subjetivo do alimentando, sendo prolatada sentença 
que elimina a obrigação, seus efeitos retroagem à data da citação, não 
podendo, portanto, ser executada qualquer parcela.

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
PROVISIONAIS. EFEITOS EX TUNC DA SENTENÇA QUE EXONERA A OBRIGAÇÃO 
ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES. Considerando que os 
alimentos provisórios não integram o patrimônio jurídico subjetivo do alimentando, 
podendo ser revistos a qualquer tempo, sendo prolatada sentença exauriente que 
elimina a obrigação, seus efeitos retroagem à data da citação, não podendo, portanto, 
ser executada qualquer parcela. Decisão reformada para julgar prejudicado o objeto do 
feito executivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, 
Nº 70085383206, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS. Relator: Mauro Caum 
Gonçalves. Julgado em: 11/03/2022.)

Leia +

https://pdfhost.io/v/1p3ptoS2n_Inteiro_Teor_HTML_
https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento_att.php?numero_processo=70085383206&ano=2022&codigo=67840
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NOTÍCIAS
Presidente do STJ entrega ao ministro da Justiça anteprojeto de lei 

para regulamentar a aplicação da Convenção de Haia no Brasil

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), ministro Humberto Martins, entregou, nesta mês, ao ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Anderson Torres, a minuta de um projeto de lei para regulamentar a 
aplicação da Convenção Interamericana sobre Restituição de Menores e da Convenção 
de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças.

Leia +

IX Jornada de Direito Civil terá comissão sobre Família e Sucessões

A comissão Família e Sucessões será uma das sete que integrarão a IX Jornada 
de Direito Civil – Comemoração dos 20 anos da Lei 10.406/2002 e da instituição 
da Jornada de Direito Civil, marcada para os dias 19 e 20 de maio, no auditório do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), em Brasília. O grupo de trabalho contará com a 
presidência do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell Marques.

Leia +

Terceira Turma afasta exigência de sobrepartilha de imóvel doado 
aos filhos com usufruto para o ex-casal

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou a necessidade de 
sobrepartilha – determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) – na discussão 
sobre um imóvel que foi doado aos netos com cláusula de usufruto vitalício em favor 
dos pais, que se divorciaram. Para os ministros, em tal situação, a sobrepartilha não é 
cabível, pois se trata de propriedade dos filhos.

Leia +

Juiz mineiro reconhece vínculo de maternidade entre tia e sobrinha

Quando se trata de um indivíduo maior de idade, a concessão do vínculo 
socioafetivo só depende do consentimento da pessoa. Assim, a 2ª Vara Cível de Lagoa 
Santa (MG) reconheceu a relação de maternidade entre uma sobrinha e sua tia, que 
detém a guarda da jovem desde seus dois anos de idade.

Também foi excluída a maternidade biológica e mantida a paternidade biológica, 
com autorização para modificação do sobrenome da garota.

Leia +

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/15032022-Presidente-STJ-entrega-ao-ministro-da-Justica-anteprojeto-de-lei-para-regulamentar-a-aplicacao-Convencao-Haia-no-B.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/04032022-IX-Jornada-de-Direito-Civil-tera-comissao-sobre-Familia-e-Sucessoes.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/02032022-Terceira-Turma-afasta-exigencia-de-sobrepartilha-de-imovel-doado-aos-filhos-com-usufruto-para-o-ex-casal.aspx
https://www.conjur.com.br/2022-mar-11/juiz-reconhece-vinculo-maternidade-entre-tia-sobrinha
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TJ-SC isenta pai de pagar pensão para filha que não concluiu 
graduação

O juízo da 2ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado dispensou um 
pai de pagar pensão para filha de 26 anos. A decisão reformou sentença de primeira 
instância que havia julgado o pedido improcedente.

No recurso, o pai da mulher sustentou que durante os oito anos posteriores à 
maioridade, a sua filha ingressou em três cursos de graduação de áreas completamente 
distintas, em três universidades diferentes, sem finalizar ao menos um deles. Ele também 
apontou a ausência de comprovação de despesas.

Leia +

STJ: Definição de regime de bens em união estável por escritura 
pública não retroage; especialistas comentam

Por maioria de votos, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ concluiu 
que a definição de regime de bens em união estável por escritura pública não retroage. 
O entendimento é de que a escolha do regime de comunhão de bens em uma união 
estável por contrato escrito produz efeitos ex nunc, e cláusulas que estabeleçam a 
retroatividade desses efeitos são inválidas.

Leia +

STJ julga possibilidade de reconhecimento de parentesco 
socioafetivo post mortem

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ vai definir se é possível o 
reconhecimento do parentesco socioafetivo post mortem entre “irmãos de criação”. 
O caso concreto trata de irmãos e uma mulher já falecida, criada pelos pais deles, que 
também já morreram. O julgamento está suspenso após pedido de vista do relator, 
ministro Marco Buzzi.

O pedido dos autores foi negado em primeiro e segundo grau, com o entendimento 
de que a “irmã de criação” e os pais não buscaram tal reconhecimento em vida. Para o 
Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP, a parentalidade socioafetiva “não pode servir 
unicamente para atribuir direitos sucessórios aos autores”.

Leia +

https://www.conjur.com.br/2022-mar-10/pai-nao-pagar-pensao-filha-nao-concluiu-graduacao
https://ibdfam.org.br/noticias/9432/STJ%3A+Defini%C3%A7%C3%A3o+de+regime+de+bens+em+uni%C3%A3o+est%C3%A1vel+por+escritura+p%C3%BAblica+n%C3%A3o+retroage%3B+especialistas+comentam
https://ibdfam.org.br/noticias/9455/STJ+julga+possibilidade+de+reconhecimento+de+parentesco+socioafetivo+post+mortem
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Acordo em divórcio não extingue processo por danos morais 
decorrentes de agressão física e verbal, decide STJ

O acordo entre um ex-casal, em processo de divórcio, não extingue o processo 
com pedido de danos morais e materiais. Essa foi a conclusão da Quarta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça – STJ, que determinou, mesmo após o divórcio ter se 
tornado consensual, o retorno à origem do julgamento na reparação indenizatória 
devida pelo ex-marido.

Leia +

Pai é citado via Facebook em ação de alimentos na Justiça do 
Maranhão

Um homem, pai de um adolescente, foi citado via Facebook na ação de alimentos 
que tramita na 2ª Vara da Família de São Luís, no Maranhão. A saída foi encontrada 
após várias tentativas de localizá-lo. O menino está tratando uma doença grave, e a 
mãe precisou recorrer à Justiça para que o ex-parceiro ajude no tratamento.

Por meio da Defensoria Pública, a parte autora alegou que foram efetuadas várias 
tentativas de citação sem êxito, inclusive via telefone. Solicitou que a parte requerida 
fosse citada via messenger, face à urgência que o caso requer, considerando que o 
adolescente tem necessidades urgentes. 

O pedido foi deferido, utilizando posicionamento jurisprudencial de outros tribunais 
estaduais, referente a casos semelhantes em que as partes foram citadas por meio da 
rede social Facebook, com o serviço Messenger.

Leia +

Projeto de lei prevê que animais de estimação possam ser objeto de 
guarda compartilhada ou unilateral

O Projeto de Lei 4.375/2021 prevê que animais de estimação poderão ser objeto 
de guarda compartilhada ou unilateral entre casais após a separação. A proposta, em 
análise na Câmara dos Deputados, altera o Código Civil e o Código de Processo Civil. 
O texto trata também da obrigação das partes de contribuir para a manutenção dos 
animais.

Leia +

https://ibdfam.org.br/noticias/9454/Acordo+em+div%C3%B3rcio+n%C3%A3o+extingue+processo+por+danos+morais+decorrentes+de+agress%C3%A3o+f%C3%ADsica+e+verbal%2C+decide+STJ
https://ibdfam.org.br/noticias/9421/Pai+%C3%A9+citado+via+Facebook+em+a%C3%A7%C3%A3o+de+alimentos+na+Justi%C3%A7a+do+Maranh%C3%A3o
https://ibdfam.org.br/noticias/9420/Projeto+de+lei+prev%C3%AA+que+animais+de+estima%C3%A7%C3%A3o+possam+ser+objeto+de+guarda+compartilhada+ou+unilateral
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Com barriga solidária, casal gay tem primeiros bebês com genes de 
dois pais no Brasil

Dois homens que vivem juntos há 10 anos se tornaram pais de gêmeos, concebidos 
com a genética das duas famílias. Os bebês são os primeiros do Brasil com genes de 
dois pais. O caso só foi possível por conta da Resolução 2.294/2021, do Conselho Federal 
de Medicina – CFM, que permite o uso de óvulos de parentes, de até quarto grau, para 
gerar bebês por meio de reprodução assistida.

Leia +

Conversão de separação litigiosa em amigável não impede julgamento 
de pedido indenizatório conexo, decide Quarta Turma

A celebração de acordo judicial, que converte a separação litigiosa em consensual, 
não impede o prosseguimento da ação quanto a pedido de indenização que tenha sido 
formulado por um dos ex-cônjuges contra o outro. 

Com esse entendimento, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
por unanimidade, reformou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que 
considerou que a ex-esposa, ao firmar acordo na separação, renunciou tacitamente ao 
direito de obter reparação pelo alegado comportamento agressivo do ex-marido.

Leia +

STJ julga possibilidade de reconhecimento de parentesco 
socioafetivo post mortem

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ vai definir se é possível 
o reconhecimento do parentesco socioafetivo post mortem entre “irmãos de 
criação”. O caso concreto trata-se de irmãos e uma mulher já falecida, criada pelos 
pais deles, que também já morreram. O julgamento está suspenso após pedido de 
vista do relator, ministro Marco Buzzi. O pedido dos autores foi negado em primeiro 
e segundo grau, com o entendimento de que a “irmã de criação” e os pais não 
buscaram tal reconhecimento em vida. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo – 
TJSP, a parentalidade socioafetiva “não pode servir unicamente para atribuir direitos 
sucessórios aos autores”..

Leia +

https://ibdfam.org.br/noticias/9412/Com+barriga+solid%C3%A1ria%2C+casal+gay+tem+primeiros+beb%C3%AAs+com+genes+de+dois+pais+no+Brasil
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/21032022-Conversao-de-separacao-litigiosa-em-amigavel-nao-impede-julgamento-de-pedido-indenizatorio-conexo--decide-Quarta.aspx
https://ibdfam.org.br/noticias/9464/STJ+julga+possibilidade+de+reconhecimento+de+parentesco+socioafetivo+post+mortem
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TJSP permite reconhecimento de união estável em sede de inventário

Em decisão unânime, a Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo – TJSP permitiu a análise de um pedido de reconhecimento de união estável 
no bojo de um inventário. Entendimento é de que o reconhecimento é possível quando 
a união estável puder ser comprovada por documentos evidentes juntados aos autos do 
processo.

Leia +

Divórcio consensual é decretado e plano de partilha é homologado 
com um dos cônjuges interditado

A Justiça do Distrito Federal decretou um divórcio consensual em que um dos 
cônjuges está interditado. O homem tem esquizofrenia e coube à filha do casal, 
segundo decisão judicial anterior, representá-lo em todos os atos da vida civil. A 
sentença é da 1ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho.

Leia +

XII Congresso do Mercosul de Direito de Família 
e Sucessões está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o XII Congresso do Mercosul 
de Direito de Família e Sucessões, que será realizado nos dias 24 
e 25 de junho, no Palácio dos Festivais, em Gramado/RS. O evento 
é promovido pela seção Rio Grande do Sul do Instituto Brasileiro 
de Direito de Família – IBDFAM-RS. Na programação, destaca-se 
a participação da Ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen 
Lúcia, que falará na conferência de abertura sobre “O papel do 
STF no Direito de Família e Sucessões”.

Leia +

Proposta na Câmara institui Lei dos Direitos da Mãe Solo

Em tramitação na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 3717/2021 institui a Lei 
dos Direitos da Mãe Solo para beneficiar mulheres provedoras de família monoparental. 
O texto, de autoria do senador Eduardo Braga (PMDB-AM), já foi aprovado no Senado.

Conforme as diretrizes do PL, serão beneficiadas as mulheres provedoras de família 
monoparental registradas no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico e 
com dependentes de até 18 anos de idade. Para mães com filhos dependentes com 
deficiência não há esse limite de idade.

Leia +

https://ibdfam.org.br/noticias/9467/TJSP+permite+reconhecimento+de+uni%C3%A3o+est%C3%A1vel+em+sede+de+invent%C3%A1rio
https://ibdfam.org.br/noticias/9489/Div%C3%B3rcio+consensual+%C3%A9+decretado+e+plano+de+partilha+%C3%A9+homologado+com+um+dos+c%C3%B4njuges+interditado
https://ibdfam.org.br/noticias/9490/XII+Congresso+do+Mercosul+de+Direito+de+Fam%C3%ADlia+e+Sucess%C3%B5es+est%C3%A1+com+inscri%C3%A7%C3%B5es+abertas
https://ibdfam.org.br/noticias/9482/Proposta+na+C%C3%A2mara+institui+Lei+dos+Direitos+da+M%C3%A3e+Solo
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/////Mães Paralelas/////
2021, 2h, Drama/Comédia

Direção: Pedro Almodóvar

Duas mães solo se conhecem em um quarto de hospital 
quando estão prestes a dar à luz. Uma é uma mulher madura, 
enquanto a outra é uma adolescente assustada. As duas 
formam um forte vínculo que transforma suas vidas.

Disponível na Netflix.

DICAS CULTURAIS

/////A Filha Perdida////
2021, 2h04, Drama

Direção: Maggie Gyllenhaal

Um filme que toca profundamente em questões como 
maternidade, envelhecimento e liberdade. Nele, uma mulher 
desfruta descompromissadamente suas férias à beira-
mar quando conhece uma jovem mãe hospedada nas 
proximidades. Sua obsessão pela desconhecida traz à tona 
velhas e dolorosas memórias. O filme, que é uma adaptação 
do livro homônimo de Elena Ferrante. 

Disponível na Netflix. 
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