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EMENTA  

Estudo da propedêutica processual. Institutos comuns ao Direito Processual. Direito processual: 

evolução histórica, princípios gerais e fontes. Formas de solução de conflitos: autodefesa, auto 

composição e processo. Natureza jurídica, finalidade e objeto do processo. Jurisdição e equivalentes 

jurisdicionais. Organização, funcionamento e competência dos órgãos judiciais. Ação e exceção; 

relação jurídico processual. Outros institutos processuais. 
 

OBJETIVOS  

Geral: 
Dar ao aluno suporte teórico para que possa compreender e trabalhar com o direito processual de 
forma crítica e criativa.  
Específicos: 
Fornecer ao aluno, por meio de método dinâmico e interativo, noções dos institutos fundamentais do 
direito processual. 
Introduzir o aluno no estudo do direito processual como instrumento da jurisdição para composição 
de conflitos. 
Estudar os fundamentos históricos, conceituais e hermenêuticos do direito processual brasileiro. 
Possibilitar a compreensão da trilogia processual formada pela ação, jurisdição e processo. 

METODOLOGIA 

A práxis pedagógica requer um entendimento da relação professor/aluno como balizadora da 
construção do conhecimento, enquanto mediação para a compreensão e transformação da realidade. 
Nessa perspectiva, são parâmetros para a produção acadêmica os aportes teóricos e metodológicos, 
a criticidade, a construção e a criatividade. 
Para a concretização dessa intenção serão utilizadas estratégias variadas, como: metodologias 
ativas, aulas expositivas dialogadas, atividades em sala, que compreenderão trabalhos em grupos e 
individuais, elaboração de ideias, estudo orientado de textos, solução de problemas, estudos de peças 
e casos concretos, pesquisa bibliográfica, de campo e através da internet, debates, participação nos 
Estudos Interdisciplinares, cujo tema será “Políticas Públicas”, grupos de discussão e pesquisa, entre 
outras estratégias propostas.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação efetiva se dará no decorrer do semestre letivo, com o conteúdo ministrado no curso, nas 
relações de sala de aula, na compreensão e produção de conhecimento do aluno, através do seu 
desempenho no grupo e individual, resolução de questões discursivas e objetivas, pesquisas, 
arguições, trabalhos escritos, desafios, problemas, casos concretos e peças processuais.  
Almeja-se uma avaliação integral, que contemple não apenas o conteúdo, mas também a capacidade 
de pensar, associada às habilidades do fazer e à competência do raciocinar. 
Para tanto, deverão ser utilizados instrumentos avaliativos diversificados. As provas (duas de N1 e 
duas de N2), enquanto instrumento de avaliação, poderá contemplar os seguintes formatos: questões 
objetivas (múltipla escolha simples, múltipla escolha complexa, questões do tipo: “verdadeiro – falso”, 
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questões de ordenação, de asserção – razão) e questões discursivas (abertas, descritivas, de 
resposta livre ou de resposta construída, resolução de problemas e análise de casos).  
Avaliação Conceitual: De igual forma, também será objeto de avaliação, como: Participação, 
assiduidade, pontualidade e respeito nas relações de sala de aula.  
Estudos Interdisciplinares: Serão feitos com a temática “Políticas Públicas”, proposta pelos  
Estudos Interdisciplinares da Escola de Direito e Relações Internacionais, a ser realizada em 4 dias, 
nos períodos matutino, vespertino e noturno, em datas a serem divulgadas posteriormente. Os 
Estudos Interdisciplinares serão objeto de avaliação, devendo o aluno apresentar um relatório das 
palestras ou resolver uma questão subjetiva sobre a temática na 2ª N2. 

OBSERVAÇÕES 

1. Nas avaliações não serão aceitas respostas ou qualquer outro tipo de trabalho a lápis.  
2. Não será permitida a entrada para fazer a prova se o primeiro que a concluir já houver deixado a 
sala de aula. 
3. Acerca das notas, serão observados os arts. 128 e 129 do Regimento Geral, a saber: 

Art. 128. O processo avaliativo no semestre é realizado, no mínimo, por meio de 
4 (quatro) avaliações que compõem a Nota Final de cada disciplina.  
§ 1º. As avaliações de que trata o presente artigo são organizadas em dois 
conjuntos, Nota 1 (N1) e Nota 2 (N2), sendo que, em cada um, são aplicadas, no 
mínimo, duas avaliações resultantes de uma ou mais atividades acadêmicas, 
excluída a Avaliação Interdisciplinar. 
§ 2º. A nota resultante do primeiro conjunto de avaliações (N1), cujo grau máximo 
é de 10 (dez) pontos, representa 40% (quarenta por cento) da composição da 
Nota Final (NF). 
§ 3º. A nota resultante do segundo conjunto de avaliações (N2), cujo grau máximo 
é de 10 (dez) pontos, representa 60% (sessenta por cento) para a composição da 
Nota Final. 
§ 4º. A Avaliação Interdisciplinar (AI), de caráter obrigatório, integra a avaliação 
discente de todos os cursos de graduação e equivale a 10% (dez por cento) da 
nota N2. 
§ 5º. A Nota Final de cada disciplina resulta da média ponderada das notas N1 e 
N2, conforme a expressão:  
NF = N1 X 0,4 + N2 X 0,6 
Sendo:  
N2= RN2 + AI; e,  
RN2 < 9 e AI < 1 
Onde:  
NF = Nota Final;  
N1 = Nota resultante do primeiro conjunto de avaliações  
N2 = Nota resultante do segundo conjunto de avaliações  
RN2 = Nota Resultante da N2  
AI = Avaliação Interdisciplinar 
 
Art. 129. A Nota Final mínima para aprovação do estudante, em cada disciplina, 
é igual ou superior a 6,0 (seis), podendo ser maior, em decorrência de exigência 
legal, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso e aprovação do Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 
4. O conjunto de avaliação de N2 terá o valor 9,0 (nove) pontos, que será acrescido de 1,0 (um) ponto 
correspondente à Avaliação Interdisciplinar. 
5. O aluno estará reprovado se não obtiver 75% de frequências, o que significa que a frequência 
mínima é de 60 horas/aulas.  
6. Para o benefício do regime de exercícios domiciliares, serão observadas as regras dos arts.  225 e 
231, I do Regimento Geral: 

Art. 225. É concedido ao estudante regularmente matriculado o benefício do 
regime de exercícios domiciliares para compensar a ausência às aulas, nos 
termos do Decreto-Lei nº 1044, de 21/10/1969, em decorrência de doença 
adquirida ou incapacidade física relativa, de natureza isolada ou esporádica, que 
inviabilizou ou inviabilize a frequência às aulas ou às atividades, devidamente 
comprovada por atestado médico e com determinação expressa de repouso 



domiciliar ou internação em unidade hospitalar, desde que estejam preservadas 
as condições intelectuais e emocionais para o prosseguimento dos estudos. 

Art. 231. O benefício dos exercícios domiciliares não é concedido nos seguintes 
casos: 
I. afastamento das atividades acadêmicas em período menor ou igual a 10 (dez) 
dias corridos, ainda que determinado em atestado médico; 

  
N1: 1ª Avaliação:   09/03                                                2ª Avaliação: 06/04 
N2: 1ª Avaliação:   11/05                                                2ª Avaliação: 08/06 
. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
UNIDADE I. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 
 
Conceitos básicos: necessidade, bem, utilidade interesse, conflito de interesses, pretensão, 
resistência e lide. Formas de solução de conflitos: autodefesa, auto composição e processo. Direito 
material e direito processual. Teoria unitária e teoria dualista do ordenamento jurídico. Finalidade e 
objeto do processo. Conteúdo do direito processual. Relação com outras disciplinas. 
 
UNIDADE II. FONTES DO DIREITO PROCESSUAL 
 
Fontes do direito processual. Fontes materiais. Fontes formais. Doutrina. Jurisprudência. Lei 
processual: natureza jurídica; validade; vigência e eficácia. Lei extravagante. Eficácia da lei 
processual no tempo e no espaço. Interpretação da lei processual. Integração das lacunas. 
 
UNIDADE III. PRINCÍPIOS GERAIS DO PROCESSO 
 
Princípios e regras. Princípios constitucionais e princípios infraconstitucionais. Igualdade dos 
litigantes. Juiz natural. Devido processo legal. Acesso à justiça. Princípio do contraditório e princípio 
da ampla defesa. Licitude do meio probatório. Princípio inquisitivo e princípio dispositivo. Persuasão 
racional. Impulso oficial. Oralidade. Instrumentalidade e economia processual. Verdade real e verdade 
material. Publicidade. Lealdade processual. Duplo grau de jurisdição. Outros princípios. 
 
UNIDADE IV. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO PROCESSUAL 
 
O processo em Roma: ordo iudiciorum privatorum; ordo iudiciorum publicorum. Processo barbárico. 
Processo canônico. Processo comum. Processo lusitano antes e depois das ordenações. O processo 
no Brasil: período colonial; período imperial; período republicano (primeira fase); período republicano 
(segunda fase); período republicano (terceira fase). Fase atual do processo no Brasil. 
 
UNIDADE V. JURISDIÇÃO E EQUIVALENTES JURISDICIONAIS 
 
Legislação, circunscrição e jurisdição. Conceito de jurisdição. Escopo jurídico. Classificação da 
jurisdição. Princípios fundamentais. Características da jurisdição. Limites. Extensão da jurisdição. 
Espécies de jurisdição: jurisdição contenciosa e voluntária. Equivalentes jurisdicionais. 
 
UNIDADE VI. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS 
 
Função jurisdicional, função administrativa e função legislativa. Garantias de independência dos juízes 
e tribunais. Órgãos da jurisdição constitucional. Justiça estadual e justiça federal. Justiça comum e 
justiça especial. Dos tribunais. Dos juízes. Organização judiciária estadual. Comarcas, varas e 
juizados. Serviços auxiliares da justiça. Funções essenciais à justiça. 
 
UNIDADE VII. DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JUDICIAIS 
 
Noções. Jurisdição e competência. Divisão da competência: competência interna e internacional. 
Critérios determinantes da competência: pessoa; lugar; matéria; valor; hierarquia judicial. Qualidade 
da competência: relativa e absoluta. Modificação da competência: prorrogação; prevenção; eleição. 
Declaração de incompetência. Conflito de competência. Perpetuatio jurisdicionis. 
 



UNIDADE VIII. DA AÇÃO E EXCEÇÃO 
Direito à prestação jurisdicional. Conceito de ação. Ação e exceção. Natureza jurídica da ação. 
Teorias. Condições da ação. Carência de ação. Elementos da ação. Classificação das ações. 
Concurso e cumulação de ações. Conceito de exceção. Natureza jurídica da exceção. Exceção 
material e exceção instrumental. 
 
UNIDADE IX. NATUREZA JURÍDICA DO PROCESSO 
 
Trilogia processual. Processo e ação. Processo e procedimento. Conceito de processo. Espécies de 
processos: conhecimento; execução; cautelar. Do procedimento: conceito; princípios; espécies de 
procedimentos. Procedimentos especiais da legislação extravagante. Formação e suspensão do 
processo. Estabilização e crise da relação processual. 
 
UNIDADE X. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL 
 
Relação jurídica material.  Processo e relação jurídica processual. Características da relação 
processual. Pressupostos processuais objetivos. Pressupostos processuais subjetivos. Dos sujeitos 
da relação processual. Do juiz. Das partes e seus procuradores. Litisconsórcio e assistência. 
Intervenção de terceiros. Do Ministério Público. 
 
UNIDADE XI. OUTROS INSTITUTOS PROCESSUAIS 
 
Das provas. Da coisa julgada. Dos recursos e outras formas impugnativas. Da execução das decisões 
judiciais. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (DO CURSO) 

1. 
ALVIM, J. E. C.. Teoria geral do processo. 19. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2016. 

2. 
DIDIER JUNIOR, F.. Curso de direito processual civil. 19. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: 
Juspodivm, 2017.v.1. 

3. 
MARINONI, L. G.; ARENHART, S. C.; MITIDIERO, D. F.. Novo curso de processo civil. 3. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

1. LIMA, F. A. N.. Teoria geral do processo judicial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

2. 
MARINONI, L. G.; ARENHART, S. C.; MITIDIERO, D. F.. Novo curso de processo civil. 3. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, v.1.  

3. 
MEDINA, J. M. G.. Curso de direito processual civil moderno. 3. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.  

4. 
RODRIGUES, H. W.; LAMY, E. A.. Teoria geral do processo. 4. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Atlas, 2016.  

5. 
THEODORO JUNIOR, H.. Curso de direito processual civil. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017, v.1.  

 

AED: Complementação da carga horária em 10 horas. 
Objetivo da atividade: Aplicar o conhecimento acerca da Teoria Geral do Processo, de forma 
interdisciplinar. 
Descrição da atividade: Participação do aluno, como ouvinte, na Jornada de Estudos 
Interdisciplinares, cujo tema é “Políticas Públicas”.  
Cronograma: As atividades deverão ser entregues até o dia 29/05/2019.  
Forma de registro: O aluno deverá apresentar dois relatórios sobre duas palestras que assistiu, 
valendo 5 horas para cada. 
Critérios de avaliação: Será atribuído até 1,0 ponto, pelos dois relatórios na nota de 2ª N2. 
Bibliografia básica:  
Políticas Públicas no Brasil - Uma Abordagem Institucional. Paiva,Paulo; Mendes,Gilmar - Saraiva . 
Bibliografia Complementar: 
Políticas Públicas: Princípios, Propósitos e Processos – Atlas. Reinaldo Dias, Fernanda Matos. 
Análise de Políticas Públicas - Diagnóstico de Problemas, Recomendação de Soluções-Saraiva. 
Secchi,Leonardo - Cengage Learning  

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Reinaldo+Dias&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Fernanda+Matos&search-alias=books


02/02 Calourada Calourada 

 
09/02 

Apresentação do professor, do plano de 
curso e da programação do semestre. 
Exposição dos objetivos, da metodologia 
aplicada, dos critérios de avaliação, do 
conteúdo programático e da bibliografia. 
Explicações sobre a frequência/lista de 
chamada. Levantamento das normas de 
conduta. 

Análise dos conceitos básicos da Teoria 
Geral do Processo. Necessidade, bem, 
utilidade, interesse, conflito de interesses, 
pretensão, resistência e lide. 

 
16/02 

Formas de resolução dos conflitos: 
autodefesa, autocomposição e processo. 
Direito material e direito processual. 
Teoria unitária e teoria dualista do 
ordenamento jurídico. Finalidade e objeto 
do processo. Conteúdo do direito 
processual. Relação com outras 
disciplinas. 

Fontes do direito processual. Fontes 
materiais. Fontes formais. Doutrina. 
Jurisprudência. Lei processual: natureza 
jurídica; validade; vigência e eficácia. 

 
23/02 

Lei extravagante. Eficácia da lei 
processual no tempo e no espaço. 
Interpretação da lei processual. 
Integração das lacunas. 

Princípios Gerais do Processo – Princípios e 
regras. Princípios Constitucionais e 
princípios infraconstitucionais. 

 
09/03 

Exercícios de revisão. Aplicação da 1ª Avaliação de 1ª N1. 

 
16/03 

Igualdade dos litigantes. Juiz natural. 
Devido processo legal. Acesso à justiça. 
Princípio do contraditório e princípio da 
ampla defesa. Licitude do meio 
probatório. Princípio inquisitivo e 
princípio dispositivo. Persuasão racional. 
Impulso oficial. Oralidade. 
Instrumentalidade e economia 
processual. Verdade real e verdade 
material. Publicidade. Lealdade 
processual. Duplo grau de jurisdição 

Devolução da avaliação de N1 e correção.  

 
23/03 

Evolução Histórica do Direito Processual. 
O processo em Roma. 

Evolução Histórica do Direito Processual: O 
processo no Brasil. 

 
30/03 

Jurisdição. Conceito e Escopo Jurídico. 
Classificação da Jurisdição. Princípios 
fundamentais. Características da 
jurisdição. Limites. Extensão da 
jurisdição. 

Organização e funcionamento dos 
Tribunais: Função jurisdicional, função 
administrativa e função legislativa. 
Garantias de independência dos juízes e 
tribunais. Órgãos da jurisdição 
constitucional. 

 
06/04 

Exercícios de revisão. 
Entrega da 1ª AED. 

Aplicação da 2ª Avaliação de N1. 

 
13/04 

Justiça estadual e justiça federal. Justiça 
comum e justiça especial. Dos tribunais. 
Dos juízes. Organização judiciária 
estadual. Comarcas, varas e juizados. 
Serviços auxiliares da justiça. Funções 
essenciais à justiça. 

Devolução da avaliação de 2ª N1 e 
correção. 
 

 
27/04 

Da Competência dos Órgãos Judiciais: 
Noções. Jurisdição e competência. 
Divisão da competência: competência 
interna e cooperação internacional. 

Critérios determinantes da competência: 
pessoa; lugar; matéria; valor; hierarquia 
judicial. Qualidade da competência: relativa 
e absoluta. 

 
04/05 

Modificação da competência: 
prorrogação; prevenção; eleição. 
Declaração de incompetência. Conflito 
de competência. Perpetuatio 
jurisdicionis. 

Da Ação e Exceção: Direito à prestação 
jurisdicional. Conceito de ação. Ação e 
exceção. Natureza jurídica da ação. 



 
11/05 

Teorias. Condições da ação. Carência de 
ação. Elementos da ação. Classificação 
das ações. Concurso e cumulação de 
ações 

Aplicação da 1ª avaliação de N2. 
Entrega da 2ª AED. 

 
18/05 

Conceito de exceção. Natureza jurídica 
da exceção. Exceção material e exceção 
instrumental Natureza Jurídica do 
Processo: Trilogia processual. Processo 
e ação. Processo e procedimento. 
Conceito de processo.  

Espécies de processos: conhecimento; 
execução; cautelar. Do procedimento: 
conceito; princípios; espécies de 
procedimentos. Procedimentos especiais da 
legislação extravagante. Formação e 
suspensão do processo. Estabilização e 
crise da relação processual. 

 
01/06 

Relação Jurídica Processual: Relação 
jurídica material.  Processo e relação 
jurídica processual. Características da 
relação processual. Do Ministério 
Público. 

Pressupostos processuais objetivos. 
Pressupostos processuais subjetivos. 
Dos sujeitos da relação processual. Do juiz. 
Das partes e seus procuradores. 

 
08/06 

Litisconsórcio e Intervenção de terceiros. 
Outros institutos processuais: Das 
provas Da coisa julgada. 

Aplicação da 2ª avaliação de N2 
 

 
15/06 

Dos Recursos e outras formas 
impugnativas. Da execução das 
decisões judiciais. 

Devolução das avaliações de 2ª N2. 
Encerramento do semestre. 

 
MATERIAL DE APOIO: 
 

Textos dos mais variados doutrinadores, disponibilizados no site dos docentes. 
Exercícios acerca dos temas estudados. 
 

 

 


