
CURSO DE EXTENSÃO
 ASPECTOS DESTACADOS DO PROCESSO CIVIL 

NAS AÇÕES DE FAMÍLIA



APERFEIÇOAMENTO EM DIREITO DE  FAMÍLIA:
ASPECTOS DESTACADOS DO PROCESSO CIVIL 
NAS AÇÕES DE FAMÍLIA   

A natureza das relações familiares conduz a peculiaridades essenciais, de modo a 

repercutirem substancialmente na maneira de solucionar os respectivos conflitos.

Por esse motivo, exige-se do profissional que atua no Direito de Família conhecimento 

suficiente e adequado do direito material, tal como previsto pela legislação pertinente, 

como as técnicas processuais e extra-processuais de solução da controvérsia, tendo por 

base a ética, a dignidade da pessoa humana, a prevalência pela solução consensual e, na 

hipótese de litígio, os princípios fundamentais do processo civil aplicados ao tema. Assim, 

importante destacar que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo 

Civil) inaugurou um novo sistema processual, com inovações inclusive na seara do Direito 

de Família, estabelecendo procedimento especial dirigido a demandas dessa natureza. 

No ponto, destaque-se a importância atribuída pela lei aos meios consensuais de 

resolução de conflito, sendo relevante observar que, dos sete dispositivos legais 

constantes do referido procedimento especial, cinco têm por objetivo promover a auto 

composição. Ainda assim, apesar do esforço legislativo e da crescente conscientização 

dos profissionais a respeito da importância da mediação familiar e da conciliação, nem 

sempre se alcança a composição do litígio, momento em que o interessado deve fazer 

uso das técnicas processuais adequadas e eficazes, incluindo a prestação jurisdicional de 

tutela de urgência/evidência. Nesse contexto, a atividade dos operadores do Direito 

afeitos à área de especialidade deve ser pautada pela compreensão geral do processo 

judicial em tese, com suas nuances e variáveis, instrumentos e adequações aos casos 

práticos, na busca pela solução justa, equitativa e pacificadora. Dentro deste contexto, o 

curso tem como objetivo apresentar uma abordagem teórico-prática dos temas atuais e 

destacados do Direito Processual Civil aplicado ao Direito de Família.

 

 
OBJETIVOS

Oportunizar a atualização dos Advogados, Membros do Ministério Público e 

Magistratura, acadêmicos, bacharéis em Direito e demais profissionais da área 

jurídica, em consonância com as novas diretrizes trazidas pelo novo Código de 

Processo Civil, habilitando os profissionais para atuarem no Direito de Família de 

forma técnica e diferenciada, fomentando a prática de estratégias para a obtenção 

de resultados eficientes. 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
.: A filtragem adequada da causa nas demandas familiares;
.: O perfil dos conflitos familiares; 
.: Direito disponível e indisponível nas causas familiares;
.: Procedimento das ações de família no Código de Processo Civil – Passo a passo 
(Petição inicial, Competência, a escolha do foro, capacidade processual, causa de pedir, 
pedido, citação); 
.: Tutela provisória de urgência nas demandas familiares;
.: Procedimento da mediação judicial no processo de Família – teoria e prática. 
.: O CPC/15 aplicado ao Direito de Família: instrumentos úteis. Intimação por advogado 
(art. 269, §§ 1º e 2º). Julgamento antecipado parcial de mérito. Calendarização e 
acordos quanto ao procedimento nas ações de família. Prestação de contas. 
.: Demandas em espécie: alimentos, guarda e regime de convivência; divórcio e 
separação judicial. Reconhecimento e dissolução de união estável. Investigação de 
paternidade (biológica e socioafetiva). 
.: Fraude à execução; fraude contra credores; ação pauliana e incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica (direta e inversa) no Direito de Família. 
.: Agravo de instrumento. Agravo Interno. Apelação. Recursos Especial e Extraordinário 
no Direito de Família. 

PÚBLICO-ALVO
 Advogados, Membros do Ministério Público e Magistratura, acadêmicos, bacharéis 

em Direito e demais profissionais da área jurídica. 

DOCENTE
Janaina Sodré Bortolato
Advogada e Mediadora Extrajudicial. Mestranda em Direito pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Especialista em Direito Processual Civil 
(CESUSC). Especialista em Direito de Família e Sucessões (LFG). Pós-Graduanda 
em Direito Imobiliário (EPD). Membro da Comissão de Direito de Família e 
Sucessões da OAB-SC. Membro do IBDFAM: Instituto Brasileiro de Direito de 
Família.
Jorge Rosa Filho
Advogado militante em Direito de Família e Sucessões. Especialista em Direito 
Tributário (LFG). Bacharel em Direito UFSC 2004. Ex-Presidente da Comissão de 
Direito de Família e Sucessões da OAB/SC. Secretário Geral do IBDFAM/SC. 
Diretor do Núcleo de Direito de Família e Sucessões da ESA/SC. 

Presencial

MODALIDADE

12 horas/aula

CARGA HORÁRIA



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO E HORÁRIOS

Valor: R$369,00
20% de desconto para alunos e egressos (R$295,20)

Pagamento em 3x no boleto
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