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Tópicos especiais de Direito Processual Civil. Estudo de temas relevantes da ciência processual civil que não são
abordados (ou são tratados de forma breve) em outras disciplinas de Direito Processual Civil.
Permitir que os alunos adquiram conhecimento acerca de alguns temas relevantes da ciência processual civil que não
integram o programa de outras cadeiras, ou neles são abordados de forma mais breve do que o necessário para um
aprofundamento teórico adequado.
Aulas expositivas, com debates e apresentação de seminários pelos alunos.
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.
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.
Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão.
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito.
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor
soluções e decidir questões no âmbito do Direito.
Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos.
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.
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida
utilização de processos, atos e procedimentos.
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.
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.
Outras:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
TEMA

AULA
1

Modelos processuais e teorias sobre o processo

2

Fontes do Direito Processual Civil. O sistema de padronização decisória no processo civil brasileiro

3

Fontes do Direito Processual Civil. O sistema de padronização decisória no processo civil brasileiro

4

Fontes do Direito Processual Civil. O sistema de padronização decisória no processo civil brasileiro

5

Fontes do Direito Processual Civil. O sistema de padronização decisória no processo civil brasileiro

6

Interpretação e aplicação da lei processual. A eficácia da lei processual no tempo e no espaço.

7

A admissibilidade do processo. Pressupostos processuais, condições da ação. O princípio da primazia da resolução do
mérito.

8

Teoria dos negócios processuais

9

Teoria geral da prova

10

Teoria geral da prova

11

Teoria geral da prova

12

Teoria geral da prova

13

Teoria geral da prova
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14

Provas em espécie

15

Provas em espécie

16

Provas em espécie

17

Estabilidades processuais: estabilização, preclusão, coisa julgada

18

Estabilidades processuais: estabilização, preclusão, coisa julgada

19

Execução e meios executivos (típicos e atípicos). Desjudicialização da execução

20

Execução contra a Fazenda Pública

21

A atuação do Judiciário nos casos submetidos a Arbitragem

22

Tutela provisória

23

Tutela provisória

24

Tutela provisória

25

Suspensão do processo

26

Prazos processuais

27

Prazos processuais

28

Intervenções atípicas de terceiros

29

Questões prévias no processo civil: preliminares e prejudiciais. A coisa julgada sobre a resolução de questões
prejudiciais

30

A imparcialidade do juiz: impedimento, suspeição e vieses cognitivos.
Advocacia Empresarial
Carreiras Públicas

TRILHA

Regulação
Justiça e Sociedade
Tecnologias

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

Duas provas valendo 10 pontos cada uma.
CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro:
Gen-Forense, 2ª ed., 2016.
CABRAL, Antonio do Passo. Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas. Salvador: JusPodivm, 3ª ed., 2019.
CÂMARA, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil. Barueri: Gen-Atlas, 2022.
CABRAL, Antonio do Passo. Convenções Processuais. Salvador: JusPodivm, 2ª ed., 2018.
CÂMARA, Alexandre Freitas. Levando os Padrões Decisórios a Sério. São Paulo: Gen-Atlas, 2018.
NUNES, Dierle José Coelho. Processo Jurisdicional Democrático. Curitiba: Juruá, 2008
NUNES, Dierle; LUD, Natanael; PEDRON, Flavio Quinaud. Desconfiando da (im)parcialidade dos sujeitos processuais:
um estudo sobre os vieses cognitivos, a mitigação de seus efeitos e o debiasing. Salvador: JusPodivm, 2018.
THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I. Rio de Janeiro: Gen-Forense, 61ª ed., 2020
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