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FATEO – FACULDADE DE TEOLOGIA DE BRASILIA PROPOSTA CURSO DE EXTENSÃO
EM PRÁTICA PROCESSUAL CANÔNICA

PROPONENTE: Prof. Mr. Abelardo de Freitas Barros Neto, Defensor do Vínculo no Tribunal
Interdiocesano de Natal, Professor de Direito Matrimonial Canônico na Faculdade Católica do Rio
Grande do Norte.

1.JUSTIFICATIVA
Considerando a morosidade de sua atividade judicial a própria Igreja reformou seu Direito
Matrimonial, já presente no atual Código de Direito Canônico (1983), na tentativa de abreviar e
agilizar o processo de declaração de nulidade matrimonial. Essa reforma além de fomentar a criação
de novos tribunais tornou necessária uma exploração ainda mais intensa da temática processual em
vista de atender a vasta demanda forense.
A ação dos tribunais eclesiásticos dentro dessa área do direito matrimonial é de suma importância
considerando que a resolução de uma causa de nulidade provoca uma mudança no status jurídico do
fiel-cidadão mudando sua esfera de direitos e deveres. Essa ação exige a acurada preparação teórica
e prática de agentes direitos e indiretos que possam exercer essa função para o bem da sociedade,
tanto religiosa quanto civil. Desse modo o tema sobre processo canônico é um tema pastoral visto
sua influência direita na vida de parte dos fiéis.
Neste sentido que a extensão em Prática Processual Canônica irá colaborar na capacitação desses
agentes oferecendo as várias dioceses e pessoas interessadas a oportunidade de qualificar e ampliar
seu pessoal legitimando ainda mais sua atividade forense.

2.OBJETIVO
2.1 Geral:
Contribuir no saber geral do Direito Matrimonial canônico, especificamente no processo
matrimonial canônico, por meio da formação complementar teórica, desenvolvendo atividade
prática de elaboração de peças processuais dentro do iter processual, colaborando para aprimorar a
formação especializada dos alunos e interessados.
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2.2

Específicos:
•

Discutir os elementos básicos sobre o processo canônico pós reforma.

3.CRONOGRAMA
O curso de extensão tem uma duração de 30h, sendo realizado entre os meses de agosto
a novembro, uma aula por semana.
Data de início: 10/08/2021 - Data de encerramento: 30/11/2021
O curso será dado em dois módulos:
Módulo I

- Agosto: Introdução ao processo canônico, noções de direito processual

matrimonial canônico;
- Setembro: Processo Ordinário e Processo Breve, junto ao bispo.
Módulo II

- Outubro: Peças processuais da fase de introdução e instrução;
- Novembro: Peças processuais da fase de discussão e definição.

As aulas acontecerão as terças-feiras das 19h30 às 21h30.

4.PÚBLICO ALVO A SER ATINGIDO
O público-alvo a ser prospectado e atingido, a princípio, os discentes da graduação em
Teologia, do mestrado interinstitucional em Teologia, da Pós-graduação em Direito
Canônico e Familiar, e outros cursos da FATEO, podendo ser expandido, Operadores dos
Tribunais Eclesiásticos em geral, advogados da OAB/DF, seminaristas, religiosos(as), e
agentes da Pastoral Familiar em geral.

•

Ilustrar o iter do processo dentro da tipologia processual ordinária e breve.

•

Explorar os elementos básicos da composição das peças processuais.

•

Elaborar peças específicas do processo matrimonial ordinário e breve.
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