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Plano de Ensino
Disciplina: Direito Processual Civil III
Curso: Direito
Código:

Série: 5.ª - 2017

Obrigatória ( ) Optativa ( )

CH Teórica:

CH Prática:

CH Total: 68
I - Objetivos

Gerais:Gerais:-

1. Compreender e reconhecer os princípios, institutos e regras do processo civil visando o
2.
3.
4.
5.

exercício da advocacia e da atividade jurisdicional na solução de conflitos de interesses.
Identificar a natureza do Direito Processual Civil, suas relações e fatores causais.
Enfatizar o conteúdo da disciplina estimulando a investigação científica.
Avaliar o aluno objetivamente sobre o controle de seu rendimento acadêmico e sua
participação na vida escolar.
Oferecer oportunidade ao aluno para o desenvolvimento de habilidade de leitura para o
estudo e a pesquisa como instrumento de formação pessoal.

Específicos:Específicos:Analisar e compreender os diversos institutos e instrumentos da seara processual civil.
Analisar, reconhecer e utilizar os instrumentos de maneira adequada.
II – Ementa
Processo de Conhecimento – Procedimento Comum; Das provas; Da sentença e do seu cumprimento; Da
coisa julgada; Dos procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa; Dos Procedimentos Especiais de
Jurisdição Voluntária.
III - DISCRIMINAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROCESSO DE EXECUÇÃO – a)Disposições gerais; b) Das partes; c) Da
competência; d) Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução
(Do título executivo, da exigibilidade da obrigação); e) Da responsabilidade
patrimonial; f) Execução para entrega de coisa(Da entrega de coisa certa, da
entrega de coisa incerta); g) Execução das obrigações de fazer ou de não
fazer(Disposições comuns, da obrigação de fazer, da obrigação de não
fazer); h) Execução por quantia certa(Disposições gerais, da citação do
devedor e do arresto, da penhora, do depósito e da avaliação.
Do objeto da penhora, da documentação da penhora, de seu registro e do
depósito, do lugar da realização da penhora, das modificações da penhora,
da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, da penhora
de créditos, da penhora das quotas ou das ações de sociedades
personificadas, da penhora de empresa, de outros estabelecimentos e de
semoventes, da penhora de percentual de faturamento de empresa, da
penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, da avaliação, da
adjudicação, da alienação.
Da satisfação do crédito); i) Da execução contra a Fazenda Pública; j) Da
execução de alimentos; k) Dos embargos à execução; l) Da suspensão do
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processo de execução; m) Da extinção do processo de execução; 2. DOS
PROCESSOS NOS TRIBUNAIS – a) Disposições gerais; b) Da ordem dos
processos nos Tribunal; c) Do incidente de assunção de competência; d) Do
incidente de arguição de inconstitucionalidade; e) Do conflito de
competência; f) Da homologação de decisão estrangeira e da concessão do
exequatur à carta rogatória; g) Da ação rescisória;
Do incidente de resolução de demandas repetitivas; i) Da reclamação. DOS
RECURSOS – a) Disposições gerais; b) Da apelação; c) Do agravo de
instrumento; d) Do agravo interno; e) Dos embargos de declaração; f) Do
recurso ordinário; g) Do recurso extraordinário; h) Do recurso especial; i) Do
julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos; j) Do agravo
em recurso especial e em recurso extraordinário; k) Dos embargos de
divergência. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS.
TRANSITÓRIAS
IV - Atividades Extraclasse (TED)
Trabalhos escritos e pesquisas a sites especializados.
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V - Atividades de Nivelamento
Compreende atividade prática orientada de conhecimentos de metodologia científica a ser aplicada aos
alunos do Curso de Direito.
VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa
Exposição oral do conteúdo programático;
Participação do aluno através de perguntas feitas à classes;
Discussão em grupos;
Seminários dados pelos alunos sobre temas previamente selecionados;
Realização de pesquisa com entrega de relatório escrito;
Realização de resumos do conteúdo do livro texto;
Aplicação de questões ao final das aulas objetivando avaliar o alcance do
objetivo
operacional da aula;
Utilização de recursos visuais como: quadro negro, retroprojetor, folhas impressas;
Análise de autos processuais em sala de aula, visando uma perfeita interação entre a teoria e a
prática processual.
VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem
Aulas expositivas sobre conceitos sociológicos; Discussão orientada sobre textos teóricos;
Análise e interpretação de casos; Exercícios em grupo e/ou individualmente; Atividades ExtraClasse.
VIII - Sistema de Avaliação
Será feita de acordo com o disposto no Capítulo VI do Regimento Interno da Faculdade de
Direito da Alta Paulista
IX - Monitoria
Será realizada por alunos selecionados pelo aproveitamento obtido na disciplina, que desempenharão suas
funções no decorrer das aulas e fora dela, dentro das disponibilidades do monitor e dos monitorados.
X - Grupo de Iniciação Científica
Grupos a serem formados para pesquisa sobre temas sugeridos pelo professor e escolhidos pelos
integrantes de cada grupo.
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XI - Projetos:
Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso.
Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão.
Projeto de Extensão Fadap/FAP.
XII - Temas Obrigatórios: Educação Ambiental
Educação em Direitos Humanos
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas.
1.
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Licastro Torres de. 1.ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de
conhecimento e procedimento comum – vol. I/Humberto Theodoro Júnior. 57. Ed. Ver.,
atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.
Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC – Lei 13.105, de
16/03/2015. Bueno, cassio Scarpinella. São Paulo: Saraiva, 2015.
Códigos de Processos Civil Comparados | Editora Saraiva.
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