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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  RECURSOS NO PROCESSO CIVIL 

DOCENTE WILSON PIMENTEL (Estágio de docência) e FABIANE VERÇOSA (Supervisão) 

CÓDIGO GRDDIRELE004 SEMESTRE 2022.2 PERÍODO - NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

Teoria Geral dos recursos. Apelação. Reexame necessário. Agravo. Embargos infringentes. Embargos de declaração. 
Recurso ordinário. Recurso extraordinário. Recurso especial. Agravo de instrumento do art. 544 do CPC. Embargos de 
divergência. Uniformização de jurisprudência. Declaração de inconstitucionalidade. Homologação de sentença 
estrangeira. Ação rescisória. Querella Nulitatis. Pedido de reconsideração. Ordem dos processos nos tribunais. 

OBJETIVOS Apresentar ao aluno a sistemática dos recursos no processo civil brasileiro. 

METODOLOGIA Será ́utilizado o método participativo, com aulas expositivas e com apresentação feitas pelos alunos. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira 
comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

X Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização 
da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

X 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

X 
Outras:  No curso recursos no Processo Civil, serão estudadas a teoria geral dos recursos e os recursos do processo 
civil em espécie. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 - Introdução 

2 - Classificação. Atos sujeitos a recurso 

3 - Requisitos de admissibilidade 

4 - Demanda recursal e efeitos dos recursos 

5 - Apelação 

6 - Agravo de instrumento 

7 - Embargos de declaração 

8 - Recurso ordinário 

9 - Recursos excepcionais (parte geral) 

10 - Recurso especial 

11 - Recurso extraordinário 

12 - Agravos de decisão denegatória 

13 - Julgamentos repetitivos 
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14 - Assunção de competência e arguição de insconstitucionalidade 

15 - Reclamação 

16 - Embargos de divergência 

17 - Reexame necessário, querela nullitatis e ação anulatória 

18 - Ação rescisória 

19 A definir 

20 A definir 

21 A definir 

22 A definir 

23 A definir 

24 A definir 

TRILHA 

X Advocacia Empresarial 

X Carreiras Públicas 

 Regulação 

 Justiça e Sociedade 

 Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

A composição da nota final do aluno se dará da seguinte maneira: participação (10%); P1 (40%); e P2 (50%) 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

ALMEIDA, Diogo Rezende de. Recursos cíveis. Editora JusPodivm. 2ª Edição, (2019). 
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, Atlas, 2015. 
DIDIER JÚNIOR/CARNEIRO DA CUNHA, Curso de direito processual civil, vol. 3, 16a ed., Juspodivm, 2019. 
SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 2, 8a. ed., Saraiva, 2019. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

Coleção Comentários ao Código de Processo Civil, em 17 volumes, publicada pela Revista dos Tribunais, 2ª edição, 
2018. 
ARRUDA ALVIM/DANTAS. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e A Nova Função Dos Tribunais Superiores, 5a ed. 
Revista dos Tribunais, 2018. 
BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Ci-vil, vol. V, 15ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 
2009. 
SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 2, 8a. ed., Saraiva, 2019. 
WAMBIER/TALAMINI, Curso avançado de processo civil, vol. 2, 16a ed., Revista dos Tribunais, 2016. 

http://www.fgv.br/direitorio

