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OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Objetivos Gerais:
O curso terá por finalidade o estudo do Direito Processual Civil, voltado para a
análise dos institutos fundamentais do processo civil – em complementação
ao estudo de Teoria Geral do Processo – e o início dos estudos relativos aos
procedimentos processuais.
O aluno deverá compreender o direito processual civil à luz das normas
constitucionais, infraconstitucionais e valores orientadores do ordenamento
jurídico brasileiro recém modificado pelo Novo Código de Processo Civil, de
forma sistematizada, conhecendo os institutos básicos da Ciência Processual,
a dogmática da matéria e sua aplicação na prática.
Objetivos específicos:
Terá por escopo a análise dos aspectos processuais da estrutura política e
jurídica, bem como os princípios e garantias constitucionais do processo.
Pretende-se abordar o processo não apenas como um instrumento técnico
para o cumprimento das normas jurídicas, mas sim um instrumento ético de
participação política e de igualdade entre as pessoas.
Capacitar o aluno à compreensão do Processo Civil não como um fim em si
mesmo, mas como instrumento de solução de conflitos de direito material;
realizar a ligação entre os princípios processuais e sua aplicação no cotidiano
profissional; permitir a análise crítica dos institutos processuais, da postura dos
profissionais do direito e dos julgados dos tribunais.
O programa se desenvolverá também enfatizando a relação do Direito
Processual Civil com outros ramos do direito, tais como o Direito
Constitucional, Administrativo e Civil.

1º semestre

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1

Apresentação geral do curso;
Introdução e revisão de Teoria Geral do Processo.
Jurisdição, Ação e Processo. Cooperação
internacional.
Competência e cooperação nacional.
Sujeitos do Processo:
Partes; Litisconsórcio.
Sujeitos do Processo: intervenção de terceiros
O Juiz no Processo; auxiliares da Justiça
Advocacia e Ministério Público.
Despesas e multas; sucumbência;
responsabilidade das partes por dano processual.
Atos processuais: atos da parte, do Juiz e do
Escrivão; tempo e lugar dos atos, prazos;
comunicação dos atos processuais. Nulidades.
Valor da Causa
Formação, suspensão e extinção do processo.
Procedimento comum: visão geral.
Tutela provisória de urgência e de evidência.
Petição inicial
Audiência de conciliação ou de mediação.
Contestação.
Contestação.
Reconvenção e Revelia
Providências preliminares
Atividade prática
Revisão
Primeira prova parcial
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2º semestre
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Nº
AULAS

Revisão do primeiro semestre
Julgamento conforme o estado do processo
Saneamento e organização do processo
A prova: aspectos gerais; espécies; requerimento
e produção de provas
Prova documental
Prova pericial e inspeção judicial
Prova testemunhal
Depoimento pessoal, confissão, exibição de
documento ou coisa
Audiência de instrução e julgamento
Sentença

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Coisa Julgada
Atividades práticas
Filme e debate
Revisão para 2ª prova
2ª prova parcial

3
3
3
3
3

PROCEDIMENTOS E APRENDIZAGEM
(Procedimentos e técnicas utilizados para o desenvolvimento das
aulas)
Aulas expositivas e dialogadas; estudo de casos e apresentação pelos
alunos; resolução de problemas em aula
Atividades participativas em grupo, visando a estimular a pesquisa, a
participação e o debate sobre temas relativos à matéria e atualidades.
O método de ensino procurará estimular sempre o uso do senso crítico pelo
aluno para a compreensão de cada instituto processual e para a busca do
instrumento adequado para cada espécie de situação processual que se
apresentar.
Serão realizadas atividades em conjunto com outros professores do 2. ano,
como audiências simuladas e debates.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
(Quantidade de instrumentos, tipos de avaliação, critérios de correção
e aprovação)
-Provas escritas e prova oral;
-Avaliações por meio eletrônico e apresentações em aula; Trabalhos em grupo
em aula e em casa. As avaliações poderão ser feitas tanto pelo trabalho como
por desempenho em debates e pela avaliação do trabalho de outros grupos.
-A participação em aula, tanto por intervenção espontânea como pela resposta
a perguntas formuladas pelo professor durante as aulas, comporá até 20% da
nota.
-As avaliações por meio eletrônico e as apresentações em aula comporão até
20% da nota, a critério do professor.
-As apresentações em aula serão realizadas por meio de vídeos gravados
pelos alunos, que serão disponibilizados na plataforma classroom.
-A prova de segunda chamada conterá a matéria dada até a aula anterior.
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Manual de Processo Civil, Daniel Amorim Assumpção, ed. Juspodivm

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2019.

Prof. Paulo Sergio Domingues

