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Curso de Especialização em Direito Processual Civil 

Estrutura Curricular – disciplina/carga horária. 

 

Fundamentos constitucionais do processo  32h/a  

Litisconsórcios, Intervenção de terceiros e 

competência  

32h/a  

Instrução processual  32h/a  

Decisão, coisa julgada e medidas desconstitutivas  32h/a  

Recursos e atuação do advogado no tribunais  32h/a  

Execução Civil  32h/a  

Tutelas de Urgência  32h/a  

Ações Especiais   32h/a  

Arbitragem e Mediação  32h/a  

Ações Imobiliárias   32h/a  

Tutelas coletivas e Inquérito civil   32h/a  

Aspectos do processo civil empresarial  32h/a  

Metodologia do Trabalho Científico  48h/a  

Total da carga horária do curso  432h/a  

   

 

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA  

1. Nome da Disciplina: Fundamentos constitucionais do processo  

2. Carga Horária:   32 h/a 

3. Ementa:  Relação entre sistema processual e Constituição Federal, princípios 

fundamentais do processo, o papel do juiz na efetivação das garantias e direito 

fundamentais.  

4. Objetivo: Permitir a compreensão sobre a importância e os reflexos das 

determinações constitucionais no exercício da atividade jurídica e jurisdicional.  
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IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA  

1. Nome da Disciplina: Litisconsórcio, intervenção de terceiros e competência  

2. Carga Horária:   32 h/a  

3. Ementa: Listisconsórcio, intervenção de terceiros e comepetência no processo civil.  

4. Objetivo: Propiciar ao aluno a capacidade de identificar e solucionar as questões 

mais relevantes sobre o tema. Para isso, deverá compreender tais institutos a partir 

de análise interdisciplinar.  

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA   

1. Nome da Disciplina: Instrução Processual  

2. Carga Horária: 32 h/a  

3. Ementa:  Saneamento processual, providências preliminares e provas.  

4. Objetivo: Permitir o entendimento das variadas possibilidades de instrução 

processual, o poder e os limites do livre convencimento judicial, bem como a 

adequada utilização das técnicas de produção de provas face as novas formas de 

conflitos.   

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA  

1. Nome da Disciplina: Decisão, coisa julgada e medidas desconstitutivas.  
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2. Carga Horária:   32 h/a  

3. Ementa:  Sentença, coisa julgada, ação rescisória, anulatória de ato jurídico, 

mandado de segurança contra ato judicial.   

4. Objetivo: compreender o papel das decisões judiciais, sobretudo quanto a sua 

insuficiência para a pacificação dos conflitos, o problema da segurança jurídica e as 

medidas que permitem sua desconstituição.  

 

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA  

1. Nome da Disciplina: Recursos Cíveis e atuação do advogado nos tribunais  

2. Carga Horária:  32h/a  

3. Ementa:  Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, aspectos da 

advocacia nos tribunais, memoriais e análise do regimento interno.  

4. Objetivo: Permitir ao profissional do direito compreender a sistemática de impugnação 

as decisões judiciais, bem assim obter noções que lhe permitam uma visão sistémica 

entre ordenamento processual vigente e regimento interno dos diversos tribunais.  

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA  

1. Nome da Disciplina: TUTELA DE URGÊNCIA  

2. Carga Horária:  32 h/a  

3. Ementa:  Processo cautelar. Tutela antecipada. Tutela específica:   

4. Objetivo: O presente curso visa permitir a compreensão das situações de urgência do 

direito, a identificação dos instrumentos de sua tutela, bem assim o entendimento sobre 

a insuficiência em relação a teoria de reparação de danos rumando por um novo caminho 

de prevenção do ilícito.  
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IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA  

 

1. Nome da Disciplina: Execução civil  

2. Carga Horária:  32 h/a  

3. Ementa: Teoria geral do processo da execução. Liquidação. Responsabilidade patrimonial. 

Título executivo. Cumprimento da sentença.  

4. Objetivo: Permitir a compreensão do sistema de efetivação de obrigações, tanto aquelas 

decorrentes de títulos judiciais quanto decorrentes de títulos extrajudiciais.  

 

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA  

 

1. Nome da Disciplina: Ações Especiais  

2. Carga Horária:  32 h/a  

3. Ementa: Desapropriação, ação monitória, usucapião, ações de família e 

sucessão, Mandado de segurança.  

4. Objetivo: compreender o procedimento de algumas das ações especiais indispensáveis ao 

adequado exercício profissional.  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA  

 

1. Nome da Disciplina: Arbitragem e mediação  

2. Carga Horária:  32 h/a  

3. Ementa: Arbitragem, mediação nas questões empresariais.  

4. OBJETIVO: Contribuir para a compreensão dos novos mecanismos de solução e 

tratamento de conflitos, em especial nas atividades empresariais.  
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IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA  

 

1. Nome da Disciplina: Ações imobiliárias  

2. Carga Horária:   32 h/a  

3. Ementa: possessórias, locação, reivindicatória, desapropriação, divisão e 

demarcação de terras.  

4. Objetivo: compreender o microssistema processual relacionado as questões imobiliárias.  

 

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA  

1. Nome da Disciplina: Tutelas coletivas e inquérito civil  

2. Carga Horária:  32 h/a  

3. Ementa:  ação civil pública, mandado de segurança coletivo, ação popular e 

inquérito civil.  

4. Objetivo: Permitir o entendimento do sistema processual coletivo como micro sistema 

processual autônomo, analisando aspectos específicos das questões ambientais, de 

improbidade administrativa e consumerista.  

 

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA   

1. Nome da Disciplina: Aspectos do processo civil empresarial  

2. Carga Horária: 32 h/a  

3. Ementa:    
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1) Atuação do juiz e do administrador judicial na administração da massa falida.  

2) Processo judicial de falência  

3) Ações incidentais falimentares  

4) Dissolução de sociedade e apuração de haveres  

5) A exclusão de sócios nas sociedades limitadas  

6) Responsabilidade ativa e passiva dos administradores e o controlador das S/As  

  

4. Objetivo: Estudar os aspectos mais relevantes sobre as problemáticas envolvendo o 

direito processual das empresas como forma de colocar o aluno em sintonia com as 

questões mais atuais do direito processual.  

 

 IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA  

1. Nome da Disciplina: Metodologia do Trabalho Científico (Modalidade EAD)  

2. Carga Horária:   48h/a  

3. Ementa: Estuda a aplicação das normas técnico-científicas e elementos 

constituintes básicos para a construção de projetos monográficos.  

4. Objetivo: •Compreender os pressupostos metodológicos formais básicos e normas 

técnico-científicas para a construção de projetos monográficos. Elaborar trabalhos 

científicos que respeitem as normas técnicas da ABNT.. Aplicar de maneira 

consistente, os procedimentos da metodologia científica na elaboração do projeto 

de pesquisa, respeitando a estruturação formal de trabalho científico/acadêmico. 

Reconhecer, entre as diversas estratégias de coleta de dados, aquela que é 

adequada para a elaboração e desenvolvimento do projeto de pesquisa.  

http://www.mackenzie.br/

