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Legislação Federal 

Legislação Ementa 

Lei Federal nº 13.144, de 6 de 

julho de 2015  
Altera o inciso III do art. 3º da Lei no 8.009, de 29 de março 

de 1990, que disciplina o instituto do bem de família, para 

assegurar proteção ao patrimônio do novo cônjuge ou 

companheiro do devedor de pensão alimentícia. 

Lei Federal nº 12.004, de 29 

de julho de 2009 

 

Altera a Lei no 8.560, de 29 de dezembro de 1992, que regula 

a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do 

casamento e dá outras providências. 

Lei Federal nº 12.010, de 3 de 

agosto de 2009 

 

 

 

 

Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho 

de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 

de dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei no 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 

1o de maio de 1943; e dá outras providências. 

Lei Federal nº 11.804, de  5 de 

novembro de 2008 

Disciplina o direito a alimentos gravídicos e a forma como ele 

será exercido e dá outras providências. 

Lei Federal nº 11.698, de 13 

de junho de 2008 

 

Altera os arts. 1.583 e 1.584 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 – Código Civil, para instituir e disciplinar a 

guarda compartilhada. 

Lei Federal nº 9.278, de 10 de 

maio de 1996 

Regula o §3º do art. 226 da Constituição Federal. 
 

Lei Federal nº 8.971, de 29 de 

dezembro de 1994 

Regula o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão. 
 

Lei Federal nº 8.560, de 29 de 

dezembro de 1992 

Regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora 

do casamento e dá outras providências. 

Lei Federal nº 6.515, de 26 de 

dezembro de 1977 

Regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do 

casamento. 

Lei Federal nº 5.478, de 25 de 

julho de 1968 

Dispõe sobre ação de alimentos e dá outras providências. 
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