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EMENTA 

 
Apresentação e análise dos elementos essenciais do Direito Processual Civil, dentro do 
processo de conhecimento: formação, suspensão e extinção do processo; petição inicial; 
resposta do réu; providências preliminares; teoria geral das provas; provas em espécie; as 
audiências; sentenças; coisa julgada; teoria geral dos recursos; espécies de recursos. 
 

 

OBJETIVOS 

Adquirir competências e habilidades que levam o aluno a compreender os elementos 
essenciais do Direito Processual Civil, o processo de conhecimento, teoria geral dos 
recursos e as diferentes espécies.  
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Processo de conhecimento: formação, suspensão e extinção. Processo Ordinário. 
Petição Inicial. Formação: O processo; sujeitos da relação jurídica processual; início do 
processo; formação gradual da relação processual; estabilização do processo; alteração 
do pedido; alterações subjetivas. Suspensão: Conceito; suspensão por morte ou perda 
de capacidade processual; suspensão por convenção das partes; suspensão em razão de 
exceção; prejudicialidade; força maior; outros casos legais de suspensão; férias e 
suspensão. Extinção sem resolução do mérito: Encerramento da relação processual; 
indeferimento da inicial; abandono da causa; ausência de pressupostos processuais; 
perempção, litispendência e coisa julga; condições da ação; convenção de arbitragem; 
desistência da ação; intransmissibilidade da ação, confusão, efeitos da extinção, iniciativa. 
Extinção com resolução do mérito: Acolhimento ou rejeição do pedido; reconhecimento 
do pedido pelo réu; transação; prescrição e decadência; renúncia ao direito.Processo e 
procedimento.  Petição inicial: Requisitos; despacho da petição inicial, casos de 
indeferimento da petição inicial; extensão do indeferimento; efeitos do despacho da 
petição inicial. Pedido: Requisitos; pedido concludente; genérico; cominatório, alternativo; 
sucessivo, pedido de prestações periódicas, pedido indivisível; cumulados, espécie de 
cumulados; interpretação; aditamento; modificação do pedido. 
Resposta do Réu: Noções gerais. O direito de defesa como garantia constitucional. A 
contestação. As exceções. A reconvenção. A revelia. Defesa do réu; espécie de defesa; 
defesa processual; defesa de mérito. Contestação: conteúdo e forma de contestação; 
ônus da defesa especificada; preliminares da contestação, conhecimento de ex officio. 
Exceção: conceito; prazo; efeito; cabimento procedimentos.Reconvenção: Conceito; 
pressupostos; procedimento; reconvenção sem contestação; extinção do processo 



 

 

principal. Revelia: os efeitos; alteração do pedido; reconhecimento da procedência do 
pedido. 
Providências preliminares: Conceito.  A réplica do autor. Especificações de provas e 
revelia. Ação declaratória incidental; Outras Providências.  
Julgamento Conforme o Estado do Processo: Conceito; extinção do processo; 
julgamento antecipado da lide audiência preliminar. Saneamento do processo: Despacho 
saneador; cabimento; conteúdo efeito preclusivo; forma do despacho. 
Teoria geral das provas: conceito de provas; Características da prova; A atividade 
probatória. Objeto da prova; Finalidade e destinatário da prova; valoração da prova ; o  
sistema do código; poder de instrução do juiz;  Prova emprestada; Convenção sobre o 
ônus; Meios de Prova; Prova por presunção; Procedimento; Instrução e carta e dever de 
colaboração coma justiça. 
Provas em espécie: Depoimento pessoal: conceito; Sanção decorrente do ônus; 
Legitimação; Objeto do depoimento pessoal; Procedimento. Confissão: Conceito; 
Requisitos; Classificações; Efeitos da Confissão; Indivisibilidade; Valor da Confissão 
Extrajudicial. Prova documental:Conceito; força probante; documentos públicos; 
documentos particulares, valor probante dos documentos particulares; telegramas; 
documentos viciados; falsidade documental; espécie de falsidade;ônus da prova; 
incidente de falsidade; procedimento; produção da prova; desentranhamento de 
documentos . Exibição de documento ou coisa: Conceito; oportunidade; legitimação; 
procedimento para terceiros e parte. Prova testemunhal: Conceito; valor probante das 
testemunhas; direitos e deveres da testemunha; a produção da prova testemunhal. Prova 
pericial: Conceito; admissibilidade; perito; procedimento; assistente técnico; valor 
probante e nova perícia. Inspeção judicial: Conceito e procedimento. 
Das audiências: Audiências de conciliação. Audiências de instrução e julgamento. 
Características; atos preparatórios; adiamento; antecipação; documentação. 
Da sentença: Noções gerais e conceito. Natureza e função da sentença definitiva; Função 
da sentença terminativa; Estrutura e formalidades da sentença: conteúdo; relatório; 
motivação, dispositivo, condições, clareza; precisão; Publicação e intimação da sentença; 
efeitos da publicação, correção e integração da sentença; nulidade da sentença ultra, citra  
e extra petita; interpretação da sentença. Classificação. Efeitos 
Coisa Julgada: Conceito. Coisa julgada formal. Coisa julgada material. Parcial e total. Do 
que não faz coisa julgada. Limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Preclusão. 
Teoria Geral dos Recursos: Natureza e conceito. Juízo de admissibilidade. Princípios 
recursais. Recurso adesivo 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

  
Aula expositiva dialogada; seminários, atividades de pesquisa, trabalho em grupo; aula 
prática. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 
1ª avaliação: 30 pontos 
2ª avaliação: 30 pontos 



 

 

3ª avaliação: 40 pontos. 
Exame Especial: 100 pontos. 
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