PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA
Coordenadoria de Cursos de Educação Continuada

Curso de Especialização em: Direito Processual Civil
Estrutura Curricular – componente curricular/carga horária.

TEORIA GERAL DO DIREITO PROCESSUAL E PROCESSO DE CONHECIMENTO
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO
LITISCONSÓRCIO, INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E COMPETÊNCIA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL
EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS
Carga horária total do modulo
TUTELAS, RECURSOS JUDICIAIS E EXECUÇÃO
RECURSOS CÍVEIS E ATUAÇÃO DO ADVOGADO NOS TRIBUNAIS
TUTELA PROVISÓRIA
TUTELAS COLETIVAS E INQUÉRITO CIVIL
EXECUÇÃO CIVIL
Carga horária total do módulo
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E EXECUÇÃO
AÇÕES ESPECIAIS
ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO
ASPECTOS DO PROCESSO CIVIL EMPRESARIAL
AÇÕES IMOBILIÁRIAS
Carga horária total do modulo
MÓDULO: APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO
Aplicação do Conhecimento
Carga horária total do curso
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR
1. Nome do componente curricular: Fundamentos constitucionais do processo
2. Carga Horária:32h/a
3. Ementa: Relação entre sistema processual e Constituição Federal Princípios fundamentais
do processo. Aplicação das regras processuais em atendimento aos princípios
constitucionais na elaboração das petições. O papel do juiz na efetivação das garantias e
direitos fundamentais. Análise das principais decisões sobre o tema no Supremo Tribunal
Federal.
4. Objetivo: Atualizar e capacitar o profissional do Direito que atua ou pretende atuar na área
contenciosa civil, considerando as novas regras processuais previstas na Lei nº
13.105/2015. As alterações promovidas pelo chamado Novo Código de Processo Civil
ainda geram diversas discussões nos tribunais em todas as instâncias, de forma que
entender na profundidade, os preceitos constitucionais dos fundamentos do processo e de
que forma o Supremo Tribunal Federal vem tratando essas matérias é fundamentar para o
exercício da advocacia.
IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR
1. Nome do componente curricular: Litisconsórcio, intervenção de terceiros e competência
2. Carga Horária:32 h/a
3. Ementa: Conceitos básicos sobre litisconsórcio, modalidades de intervenções de terceiros
e competência no processo civil para que possa avançar em discussões teóricas e práticas
sobre a aplicação desses institutos pelos tribunais brasileiros. Debates aprofundados sobre
as questões levantadas, prestar consultorias, elaborar pareceres e atuar judicialmente com
elevado rigor técnico.
4. Objetivo: Propiciar ao aluno a capacidade de identificar e solucionar as questões mais
relevantes e intrincadas sobre os temas estudados, fornecendo-lhe instrumental técnico
adequado para tanto. O processo de aprendizagem é desenvolvido mediante aulas
expositivas, debates, estudos dirigidos de casos e de julgados de tribunais previamente
selecionados.
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR
1. Nome do componente curricular: Instrução Processual
2. Carga Horária: 32 h/a
3. Ementa: Processo e procedimento. Procedimento comum. Fases postulatória, ordinatória,
probatória e decisória. Providências preliminares. Julgamento conforme o estado do
processo. Julgamento antecipado da lide. Extinção com e sem exame do mérito.
Saneamento do processo. Teoria geral da prova. Provas em espécie. Audiência de
instrução e julgamento.
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 DO COMPONENTE CURRICULAR
1.

Nome do componente curricular: Efetividade das Decisões Judiciais

2.

Carga Horária:32 h/a

3.

Ementa: Sentença (espécies e efeitos), mecanismos de estabilidade das decisões judiciais,
coisa

julgada,

estabilização

da

tutela

antecipada,

ação

rescisória,

querela

nullitatisinsanabilis,anulatória de ato jurídico, mandado de segurança contra ato judicial.
4.

Objetivo: Compreender a efetividade das decisões judiciais, sobretudo quanto a sua
capacidade para a pacificar os conflitos, o problema da segurança jurídica e as medidas
que permitem sua desconstituição.
IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

1.

Nome do componente curricular: Recursos Cíveis e atuação do advogado nos tribunais

2.

Carga Horária:32h/a

3.

Ementa: Teoria Geral do Recursos: natureza dos recursos; requisitos de admissibilidade; efeitos
(suspensivo, devolutivos e demais efeitos); princípios recursais (fungibilidade recursal, duplo grau,
taxatividade, reformatio in pejus e demais princípios). Apelação. Agravo de instrumento e agravo
interno. Embargos de declaração. Julgamento estendido. Recurso especial e extraordinário.
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Recurso ordinário constitucional.
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 e as novas tendências
do direito processual brasileiro, especialmente após a aprovação do Novo Código de Processo
Civil.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR
1.

Nome do componente curricular: Tutela Provisória

2.

Carga Horária: 32h/a

3.

Ementa: Diferença entre perigo de dano e perigo de demora como critério teleológico para
uma distinção entre tutela cautelar e a antecipação de tutela fundada na urgência.
Procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente e a sua estabilização.
Procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Tutela da Evidência.
Teoria da Cognição Judicial. Tutela diferenciada e tutela de evidência. Tutela de evidência
sancionadora da má-fé processual. Pedido Incontroverso. Tutela de evidência em favor do
réu?

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.
IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

1. Nome do componente curricular: Execução civil
2. Carga Horária: 32h/a
3. Ementa: Teoria geral do processo da execução. Responsabilidade patrimonial. Título executivo.
Liquidação das decisões judiciais. Cumprimento de sentença e impugnação ao cumprimento de
sentença. Execução de título executivo extrajudicial e embargos à execução.
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4. Objetivo: Permitir a compreensão do sistema de efetivação de obrigações, tanto aquelas
decorrentes de títulos judiciais quanto decorrentes de títulos extrajudiciais.
IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR
1. Nome do componente curricular: Ações Especiais
2. Carga Horária: 32h/a
3. Ementa: Teoria geral dos procedimentos especiais, ações de família, mandado de segurança,
ações locatícias, ações possessórias, embargos de terceiro, ação monitória, ação de exigir contas
e Juizados Especiais Cíveis.
4. Objetivo: Compreender o procedimento de algumas das ações especiais indispensáveis ao
adequado exercício profissional.
IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR
1. Nome do componente curricular: Arbitragem em Mediação
2. Carga Horária: 32h/a
3. Ementa: Arbitragem, mediação Métodos alternativos de solução de conflitos. Procedimento arbitral
Brasil. Convenção de Arbitragem. Arbitragem e poder judiciário. Compromisso arbitral.
Negociação Mediação. Conciliação.
4. Objetivo: Desenvolver conceitos e habilidades relacionadas aos métodos alternativos de solução
de conflitos, especialmente a mediação e a arbitragem, com estudos e debates sobre técnicas e
conceitos fundamentais, a partir da análise de casos práticos e decisões paradigmáticas.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR
1.

Nome do componente curricular: Ações imobiliárias

2.

Carga Horária:32 h/a

3.

Ementa: Ações possessórias, locatícias, condominiais, vizinhança, reivindicatória, divisão
e demarcação de terras.
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR
1. Nome do componente curricular: Tutelas coletivas e inquérito civil
2. Carga Horária: 32h/a
3. Ementa: Inquérito Civil. Origens históricas do Inquérito Civil. Ministério Público,
instauração, instrução e arquivamento do Inquérito Civil. Inquérito Civil e Ação Civil Pública.
Defensoria Pública e o Inquérito Civil. Consequências do arquivamento do Inquérito Civil.
Transação no Inquérito Civil. Tutela Coletiva. Categorias de interesse. Interesses coletivos,
difusos e individuais homogêneos. Características da Tutela coletiva. Legitimação.
Microssistema de tutela coletiva. Ações Coletivas. Mandado De Segurança Coletivo.
Elementos da Ação de Improbidade Administrativa. Tutela Coletiva e o Controle Judicial
de Políticas Públicas. Sobre a Prova na Tutela Coletiva. Coisa julgada em ações coletivas.
Liquidação e Cumprimento de Sentença no Processo Coletivo.

4. Objetivo: Permitir o entendimento do sistema processual coletivo como um sistema
processual autônomo, permitindo ao profissional atender, nos planos teórico e prático, aos
crescentes e inusitados desafios e demandas decorrentes dos conflitos de interesses de
natureza metaindividual, ou seja, difusos e coletivos.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR (10)
1. Nome do componente curricular: Aspectos do processo civil empresarial
2. Carga Horária: 32h/a
3. Ementa: Introdução ao instituto da Recuperação Judicial e Falência, as mudanças trazidas
pela lei. Como o processo pode encaminhar o empresário para recuperação do negócio
com o mínimo de impacto para gestão da empresa. Atuação do juiz e do administrador
judicial na administração da massa falida. Processo judicial de falência. Ações incidentais
falimentares. Dissolução de sociedade e apuração de haveres. A exclusão de sócios.
4. Objetivo: Compreender os aspectos dogmáticos que envolvem o instituto da Falência e
Recuperação de Empresas. Nesse sentido, compreender a solução jurídica diante da crise
socioeconômica empresarial e as melhores práticas dentro da escolha de cada qual desses
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processos. Estudar os aspectos mais relevantes sobre as condutas, prazos e estratégias
durante o curso do processo falimentar.

IDENTIFICAÇÃO DACOMPONENTE CURRICULAR (11)
1.

Nome do componente curricular: Aplicação do Conhecimento (Modalidade EAD)

2.

Carga Horária:48h/a

3.

Ementa: Formação, profissão e carreira. O perfil do profissional do Direito “4.0”.
Comunicação estratégica. Liderança e gestão de equipes jurídicas. Planejamento
estratégico de empresas. Implementação e gestão de escritórios de advocacia.
Desempenho e colocação profissional pós-formação. Planejamento de carreira.

4.

Objetivo: Estimular o desenvolvimento pessoal necessário à construção de uma carreira
profissional, com a compreensão dos desafios inerentes à implementação da trajetória
profissional pós-formação nos mais diferentes segmentos do mercado jurídico.
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