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APERFEIÇOAMENTO EM DIREITO DE  FAMÍLIA: 
UMA TEORIA PRÁTICA INOVADORA

“Família” é conceito dinâmico, que acompanha as transformações sociais, assim 

influenciando e sendo influenciada constantemente pelas fontes primárias do Direito, 

notadamente o costume, a doutrina, a legislação e a jurisprudência.

Por esse motivo, quem atua no Direito de Família se depara com notável 

responsabilidade, corriqueiramente enfrentando questões intrínsecas ao conflito familiar, 

angústias, dores e mágoas, muitas vezes não exteriorizadas aos operadores jurídicos, 

cuja formação acadêmica e prática tradicional conduz à solução judicial, litigiosa e 

impessoal do caso. Além disso, frequentemente, a “letra da lei” não atende à solução dos 

conflitos em debate, exigindo do profissional atualização técnica e aperfeiçoamento 

constantes, a fim de exercer advocacia estratégica, sensível e humanizada, sobretudo na 

fase pré-processual.

Já na hipótese de esgotamento das vias consensuais, sobreleva a importância da 

abordagem do Direito de Família sob viés técnico, ético, estratégico e não agressivo, quer 

em sede processual, quer no âmbito pré ou extra-processual de solução pacífica da 

controvérsia. 

Dessa forma, de fundamental importância que os profissionais militantes ou não no 

Direito de Família adotem postura diferenciada, voltada à sensibilidade e de forma 

multidisciplinar, com vistas a solucionar o conflito de modo célere, eficaz e com respeito 

aos personagens envolvidos no conflito.

Nesse aspecto, a atuação qualificada do Advogado se mostra determinante, inclusive no 

contato prévio com o cliente, quando, além de realizar explicações preliminares sobre o 

procedimento, reforça o discurso sobre a escolha do mecanismo adequado à gestão do 

conflito apresentado.

Além disso, durante a fase de negociação, o Advogado colabora para ampliar o leque de 

opções e assegura a tomada de decisões isentas de impropriedades jurídicas e com 

critérios objetivos que propiciem acordos mutuamente interessantes e legítimos.

Nesse contexto, a extensão “Curso de Aperfeiçoamento em Direito de Família”, realizado 

pela Faculdade CESUSC, visa a demonstrar que o operador do Direito pode dispor de 

instrumentos complementares à atuação tradicional, desempenhando papel de 

colaboração e articulação, sobretudo ao tratar de conflitos familiares, na busca por 

soluções efetivas, através da restauração da convivência pacífica e de acordos 

conscientes. 

As aulas contarão com a exposição dos temas listados no conteúdo programático, além 

de exercícios e práticas simuladas para compreensão do papel do Advogado e das partes 

no mecanismo de solução de conflitos familiares, bem assim de estratégias importantes 

para fomentar a boa negociação, a construção de diálogos e a criação de possíveis 

acordos. 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
.Módulo I: 
.: Retrospectiva histórica do Direito de família - Do modelo patrimonialista para o 
da socioafetividade: Compreender as novas estruturas familiares e os 
desdobramentos na seara afetiva e econômica dos membros da relação familiar.

Módulo II: 
.: Atendimento ao cliente sob viés da comunicação não violenta: Compreender as 
quatro partes da fala/informação através dos componentes da CNV, quais sejam: 
Observação, sentimento, necessidades e pedido (através das ferramentas 
empatia e escuta ativa);

Módulo III: 
.: Delineando os conflitos familiares: compreender e identificar as diferenças 
entre as posições (lide jurídica) dos interesses (lide sociológica), definir e 
caracterizar os conflitos familiares - para além do pedido jurídico e da 
competitividade a fim de buscar um modo diferenciado e acolhedor de tratar os 
conflitos;
.: Novo Sistema de Administração dos Conflitos: compreender o sistema 
multiportas a partir das recentes alterações legislativas: resolução n. 125 do 
CNJ; Lei 13.140/2015 - o marco legal da Mediação; Novo Código de Processo 
Civil);
.:  Métodos consensuais para trabalhar o conflito no direito de família - 
negociação, conciliação e mediação: conceituar cada técnica, elucidando quando 
e a maneira mais adequada de utilizá-las a partir do conflito apresentado;
.: O procedimento da mediação judicial prevista nas ações de família:  estudar os 
princípios, finalidades, procedimento e as técnicas utilizadas pelo Mediador a fim 
de promover mudanças no comportamento das partes envolvidas no conflito;
.: Advocacia e as práticas colaborativas: esclarecer o que são as Práticas 
Colaborativas no direito de família, a importância dos advogados neste método, 
bem como quais são os benefícios que estas práticas oferecem; tanto para as 
pessoas envolvidas em conflitos familiares quanto para a equipe multidisciplinar 
que possa vir a participar, tais como; advogados, profissionais de saúde, 

PÚBLICO-ALVO
Indicado para Acadêmicos, Bacharéis em Direito, Advogados e demais profissionais 

da área jurídica que atuem ou pretendem atuar no Direito de Família.

OBJETIVOS
Oportunizar a atualização e o aperfeiçoamento dos Advogados, Membros do 

Ministério Público e Magistratura, acadêmicos,bacharéis em Direito e demais 

profissionais da área jurídica, delineando conceitos teóricos e aplicando-os na 

prática, capacitando os profissionais para atuarem no Direito de Família de forma 

sensível e diferenciada, fomentando a prática de estratégias para a obtenção de 

resultados eficazes e humanizados.



que possa vir a participar, tais como; advogados, profissionais de saúde, 
especialistas financeiros, entre outros;
.: A gestão do conflito a partir da análise de casos práticos: demonstrar a partir 
da análise de casos práticos, qual o melhor encaminhamento para o conflito 
diagnosticado pelo operador do direito, levando em consideração todas as vias de 
solução de conflito, quais sejam: conciliação, negociação, mediação ou a via 
contenciosa.
Módulo IV: 
.: Procedimento das Ações de Família no CPC - foco no consenso: estruturar o 
procedimento passo a passo até a realização da sessão de mediação.
Módulo V: 
.: O caso do telefonista que colecionava laranjas;
.: Seleção da causa no Direito de Família;
.: Separação judicial X Divórcio;
.: Culpa pelo fim do relacionamento;
.: Indignidade: reflexos no direito de família. Doação e alimentos;
.: A fraude no direito de família;
.: Alimentos civis, compensatórios e provisórios: diferenças e semelhanças, 
cabimento e tempo de concessão. Orientação jurisprudencial atual;
.: Pacto antenupcial: técnica, limites e prática.

12 horas/aula

CARGA HORÁRIA

DOCENTES
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



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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