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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

MÓDULO I – PARTE GERAL E PROCESSO DE CONHECIMENTO  (108 h)  

 A Jurisdição, a Ação e o Processo no Estado Constitucional (4h) 

 Fundamentos Constitucionais do Processo (princípios) e Sistemas Processuais (8h) 

 Teoria dos Fatos Jurídicos Processuais (negócio jurídico processual, invalidades processuais, preclusão) (4h) 

 Competência, Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros (8h) 

 Do Procedimento Comum I (das disposições gerais; da petição inicial; da improcedência liminar do pedido; da audiência de conciliação ou de mediação; 
da contestação; da reconvenção; da revelia; das providências preliminares e do saneamento; do julgamento conforme o estado do processo; da audiência de 
instrução e julgamento; das provas) (36h) 

 Do Procedimento Comum II (da Sentença, dos Precedentes, da Coisa Julgada) (24h)  

 Das Tutelas Provisórias (24h) 

MÓDULO II – MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS  (72 h)  

 Teoria geral dos recursos: princípios, efeitos e admissão (12h) 

 Apelação e Embargos de Declaração (12h) 

 Agravo contra decisão de primeiro grau e Agravos nos Tribunais e Poderes do Relator (12h) 

 Recurso Especial, Recurso Extraordinário (análise das principais alterações por força da Lei 13.256/2016) e dos Embargos de 
Divergência (12h) 

 Das técnicas de estabilização da Jurisprudência a cargo dos Tribunais: o julgamento de casos repetitivos no Novo CPC (incidente de 
resolução de demandas repetitivas; incidente de assunção de competência). (12h) 

 Dos Processos nos Tribunais: Das Ações originárias (Ação Rescisória, Reclamação, Ação de nulidade da sentença “querela nullitatis”) (12h) 

MÓDULO III – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E PROCESSO DE EXECUÇÃO (84 h)  

 Princípios fundamentais da execução e título executivo (12h) 

 Liquidação, Execução Provisória e A efetivação das decisões judicias mediante cumprimento de sentença (24h)  

 O Processo de Execução (das partes, da competência, dos requisitos necessários para se realizar qualquer execução) (4h) 

 Das Diversas Espécies de Execução I (da execução para entrega de coisa, da execução das obrigações de fazer e ou não fazer; da execução contra a 
fazenda pública e da execução de alimentos) (8h) 

 Das Diversas Espécies de Execução II (da execução por quantia certa, da penhora e avaliação, da expropriação de bens) (24h) 

 Da Defesa do Executado no Processo de Execução (dos Embargos à Execução e da Exceção de Pré-executividade) (12h). 

MÓDULO IV – PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E DAS DEMAIS LEGISLAÇÕES EXTRAVAGANTES  (72 h) 

 Os procedimentos especiais no contexto do novo CPC (da ação de consignação em pagamento, da Ação de exigir contas, da ação monitória; das 
ações possessórias; Embargos de Terceiro e Oposição; Inventário e Partilha e os procedimentos de jurisdição voluntária) (24h) 

 Juizados Especiais Cíveis Estaduais, Federais e da Fazenda Pública (12h) 

 Ações Locatícias e o Direito Empresarial no Novo CPC (12h) 

 Tutela Pluri-individual e Tutela Coletiva de Direitos (12h) 

 Processo do Trabalho e o Novo CPC (12h) 

 

* Aula de integração (debate, colóquio, evento) /Participação Especial (12h) 

* Metodologia da Pesquisa Científica (12 h) 

* Didática da Docência no Ensino Superior (12 h) 

 

Total: 360h/a 

 

 


