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RESUMO
 
 
A presente tese tem por objetivo trazer à lume a complexidade das relações 
familiares da pós-modernidade, o que constitui um desafio para o Poder Judiciário 
que tem o dever de julgar com justiça. Não obstante, diante da ausência de uma
legislação processual específica somada à presença de leis ultrapassadas, torna-se 
ainda mais difícil o julgamento dos conflitos de família no Brasil, em especial pela 
inexistência de critérios processuais diferenciadores entre os existenciais e os 
patrimoniais. Neste contexto, concentrou-se a pesquisa em tecer uma interpretação 
do novo Código de Processo Civil vigente para adequá-lo aos casos de família,
permitindo ao julgador uma análise diferenciada, objetivando alcançar a justiça para 
cada caso concreto. Para tal mister, utilizou-se da análise de algumas experiências 
práticas exitosas vivenciadas no Brasil e em outros ordenamentos, que serviram de 
base para as sugestões finais apresentadas, garantindo, portanto, um processo mais 
eficaz. Neste contexto, conclui-se com a certeza de que o dever de gerenciamento 
ativo do juiz na condução dos processos de família é fundamental para sua solução
de forma mais célere e adequada ao litígio. A flexibilização procedimental se torna 
uma ferramenta imprescindível para que o magistrado possa implementar as 
propostas sugeridas, destacando a necessidade de se estabelecer o procedimento 
comum da lei vigente para todas as demandas, exceto se a lei especial trouxer, de 
fato, uma mudança significativa neste sentido. Ressalta-se, ainda, ser imperiosa a 
presença do julgador nas audiências inaugurais em todos os processos, na forma do 
disposto no artigo 334 do novo Código, de modo que possa, a partir da análise 
particularizada do conflito em voga, determinar a condução dos atos processuais 
para cada feito, de acordo com o grau de litigiosidade percebido, o que deverá servir 
de fundamento para as decisões a serem tomadas nesta etapa preambular do 
processo judicial, reduzindo custos e tempo, o que minimiza os efeitos negativos da 
prestação jurisdicional leniente e omissa.
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this thesis is to bring to light the complexity of family relationships in 
postmodernity, which is a challenge for the Judiciary Power, which has the 
responsibility to adjudicate fairly. However, given the absence of specific procedural 
legislation, along with the existence of outdated laws, it is even more difficult to make 
judgments in family conflicts in Brazil. In this context, the research focuses on an 
interpretation of the new civil procedure code in effect, to apply it to family cases, 
allowing the judge a differentiated analysis aiming to achieve justice for each specific 
case. Another source of research consisted of the analysis of successful practical 
experiences in Brazil, and in other jurisdictions, that served as the basis for the 
conclusive recommendations presented, thus guaranteeing a more effective 
process. In this context, it concludes with certainty that the judge's active duty in 
conducting family processes is fundamental to a faster and more adequate 
resolution to the litigation. Procedural flexibility becomes an essential tool for the 
magistrate to implement the suggested proposals, highlighting the need to establish 
the common procedure of the current law for all demands, unless the special law 
does in fact bring about a significant change in this regard. It is also important to 
have the presence of the judge at the opening hearings in all cases, in accordance 
with the provisions of article 334 of the new Code, so that, based on a particular 
analysis of the current conflict, they can determine the conduct of the procedural acts 
for each deed, according to the degree of perceived litigation, which should serve as 
the basis for the decisions to be taken in this initial stage of the judicial process, 
reducing costs and time, which minimizes the negative effects of lenient and omitted 
court provisions. 
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