
  

 

Curso: Direito | Código: ORES 60896 | Vigência: 2021/1 

 

Nome do Componente Curricular: 

LABORATÓRIO DE PRÁTICA JURÍDICA II - FAMÍLIA 

 

 

Ementa: 

 

O estudo dos aspectos teóricos e práticos da redação forense. O estudo do mandato judicial e 

do substabelecimento. O estudo da renúncia e da revogação do mandato. Análise de casos 

práticos, reais e simulados, propiciando a possibilidade de desenvolver raciocínio que capacite 

o discente a solucionar problemas reais. Análise jurisprudencial. Análise das decisões do 

Conselho de Ética. A escolha da medida judicial adequada. A escolha do procedimento 

adequado. O estudo na elaboração da petição inicial. O estudo das respostas do réu nas ações 

de família. Análise dos recursos. O estudo das medidas cautelares cabíveis na prática do 

Direito de Família. O estudo da Conciliação e da Mediação no Direito de Família. Reflexão 

sobre a função dos Conselhos Tutelares. Elaboração de peças prático- profissionais, utilizadas 

no Direito de Família. 

 

Objetivo: 

 

Ao final do período letivo o aluno deverá, através da prática real e simulada, aprender a 

diagnosticar o enquadramento jurídico, conforme o direito aplicado à espécie, das relações 

jurídicas familiares. Perceber o compromisso ético da família na formação do cidadão. 

Identificar o conceito de hipossuficiência e preocupar-se com os carentes de recursos 

materiais. Perceber a importância do exercício da advocacia nas relações que envolvem o 

mais sensível ramo do Direito. Compreender as técnicas de mediação e conciliação utilizadas 

na solução dos conflitos familiares. Aplicar através de casos práticos, reais e simulados, as 

normas do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Conhecer as normas do Código de 

Ética através da análise das decisões do Conselho de Ética. Identificar a medida judicial 

adequada para a solução dos conflitos de família. 

 

Metodologia/Diretivas: 

 

Aulas práticas com atendimento ao público, o que levará o aluno ao estudo de casos 

concretos. Solução de problemas pelos alunos com orientação do professor. Análise do texto 

legal com abordagem doutrinária. Elaboração de peças processuais com leitura e discussão, 

em grupo ou individualmente, das posições divergentes da doutrina e das distintas orientações 

jurisprudenciais. Realização de audiências. Visitas Orientadas pelo professor aos Conselhos 

Tutelares; às Varas de Infância e Juventude e aos Abrigos de Menores. Palestras. 

Acompanhamento de processos no Fórum. 

 

 

Carga Horária: 100 horas 
 

Aulas Semanais: 

2 Teóricas  

Etapa: 8 



  

Avaliação: 

 

Avaliação teórica em forma de provas discursivas acerca do conteúdo ministrado, provocando 

a reflexão crítica do aluno a respeito dos temas abordados. Estudo de Casos e Jurisprudência. 

 

Conteúdo Programático: 

  

UNIDADE I - Apresentação das Normas do Estágio Supervisionado 

1.1. Leitura do Regulamento Interno do Núcleo de Prática Jurídica.  

1.2. Apresentação das atividades que serão realizadas no período letivo.  

1.3. Elucidação quanto ao sistema de aferição.  

 

UNIDADE II - Os cuidados que o advogado deve ter nos primeiros contatos com o 

cliente 

2.1. Análise do Estatuto do Advogado.  

2.2. Análise do Código de Ética.  

2.3. Análise das decisões do Tribunal de ética.  

2.4. Elaboração de pareceres. 

 

UNIDADE III - Atendimento ao público 

3.1. Entrega dos processos do núcleo para acompanhamento no fórum.  

3.2. Elaboração do instrumento do mandato.  

3.3. Elaboração das procurações: judicial, extrajudicial e ad judicia et extra.  

3.4. Atualização dos processos do núcleo.  

3.5. A saída do advogado do processo: renúncia, revogação e substabelecimento com e sem 

reservas de poderes.  

3.6. Elaboração dos termos de renúncia, revogação e substabelecimentos.  

3.7. Pesquisa doutrinária: a responsabilidade civil do advogado.  

3.8. A escolha da medida judicial adequada na solução dos conflitos familiares.  

3.9. As providências que deverão ser tomadas pelo advogado para o ajuizamento da demanda.  

3.10. As técnicas utilizadas na elaboração da petição inicial.  

3.11. A escolha do procedimento correto. 



  

 

UNIDADE IV - Considerações acerca do Direito de Família e suas respectivas ações  

4.1. Abordagem dos aspectos teóricos e práticos da redação forense no Direito de Família.  

4.2. Trabalho sobre a ética do advogado que milita no Direito de Família.  

4.3. Análise de decisões do Tribunal de Ética.  

4.4. As implicações práticas na vida do profissional.  

 

UNIDADE V – Divórcio 

5.1. A Emenda Constitucional nº66/2010.  

5.2. Divórcio consensual.  

5.3. Divórcio litigioso.  

5.4. Divórcio administrativo. 

 

UNIDADE VI - Elaboração das peças prático-profissionais 

6.1. Ação de alimentos.  

6.2. Ação de alimentos gravídicos.  

6.3. Ação de execução de alimentos com prisão do devedor de alimentos e ação de execução 

de alimentos com penhora dos bens do devedor de alimentos. 

6.4. Elaboração de termo de acordo de guarda compartilhada dos filhos.  

6.5. Elaboração da ação de regulamentação de visitas.  

 

UNIDADE VII – Mediação e Conciliação no Direito de Família 

7.1. Noções introdutórias dos institutos. 

7.2. Alienação parental, síndrome da alienação parental. 

7.3. A paternidade sócio-afetiva e os danos morais oriundos de traição no casamento e por 

abandono afetivo. 

7.4. Elaboração de termos de mediação e conciliação.  

 

UNIDADE VIII - Elaboração das peças prático-profissionais (Parte 2) 



  

8.1. Apelação interposta de sentença que julgou improcedente pedido de alimentos da ex-

mulher. 

8.2. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação de 

alimentos.  

8.3. Ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos.  

8.4. Ação de investigação de paternidade cumulada com cancelamento de registro.  

8.5. Contestação. 

 

Bibliografia Básica: 

 

Bibliografia Básica: 

- DIAS, Maria Berenice de. Manual de Direito das Famílias. 8 ed. RT. São Paulo. 2011. 

- PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v.5. 16 ed. Direito de 

Família. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2010. 

- RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direto de Família. v.6. 28 ed. 5 tiragem. São Paulo, 

Saraiva, 2008.  

- NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2013 

(livro eletrônico) 

Bibliografia Complementar: 

 

- VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Direito de Família. 15 ed. São Paulo: Atlas, 

2015. 

- ARAUJO JÚNIOR, Gediel Claudino de. Prática no Direito de Família. 06 ed. São Paulo: 

Atlas, 2015. (também em versão eletrônica) 

- GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. v.6. 12 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2015. 

- DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Família. São Paulo: Saraiva, 

2015.  

- RIZZARDO, Arnoldo. Direito de Família. 4 ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense, 2006. 

- RAMOS, Carmem Lúcia Silveira. Família Sem casamento: De Relação Existencial de 

Fato à Realidade Jurídica. Rio de Janeiro: renovar. 2000. 

- TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito de família. v.5. São Paulo: Método, 2015. (livro 

eletrônico) 


