PLANO DE APRENDIZAGEM
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Curso: Bacharelado em Direito
Disciplina: Teoria Geral do Processo
Professora: Luísa Vanessa Carneiro da Costa
E-mail:
Código: DIR10
Carga Horária: 60
Créditos: 03
Pré-requisito(s):
Período: IV
Ano: 2019.2
2. EMENTA:
Noções introdutórias e históricas. Processo e Constituição. Institutos do Direito Processual:
Jurisdição, Ação e Processo. Aplicação do Direito Processual. Tendências contemporâneas
em Direito Processual.

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:
- Interpretação e aplicação do Direito;
- Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do
Direito;
- Utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica.
- Identificar a dicotomia entre Direito material e processual.
- Compreender a relação jurídica processual.
- Trabalhar os temas da Jurisdição, Ação, Processo e suas correlações com a Constituição da
República.
4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
- Discutir sobre os institutos da Teoria Geral do Processo, utilizando aportes teóricos para
embasar as discussões e auxiliar na interpretação de suas diretrizes, sob a tríade: teoria-prática
e cientificidade.
-Propiciar ao aluno conhecer e discutir o conteúdo programático a fim de aprimorar o
conhecimento numa perspectiva técnica e humanística, além de prepará-lo para interagir o
Direito Processual com os outros ramos do Direito.
- Compreender o que é a Jurisdição, bem como, entender sua importância para o direito e para
sociedade.
- Capacitar o acadêmico à compreensão, interpretação e interação do Direito Processual com
os demais ramos do Direito Pátrio.
- Capacitar o acadêmico a entender cientificamente as características das normas processuais.
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
5.1 PRIMEIRA ETAPA:
1- O Direito Processual no Brasil
1.1 – as ordenações

1.2 - regulamento nº 737
2- Princípios do Processo
2.1 - processo e direitos fundamentais
2.2 - devido processo legal
2.3 - efetividade das decisões
2.4 - duração razoável do processo
2.5 - igualdade
2.6 - contraditório
2.7 - ampla defesa
2.8 - instrumentalidade
2.9 - dispositivo/inquisitivo
2.10 - cooperação
2.11 - publicidade das decisões judiciais
3 – Norma Processual
3.1 – norma material e instrumental
3.2 – objeto da norma processual
3.3 – natureza da norma processual
3.4 – fontes das normas processuais
3.5 – eficácia da norma processual no tempo e no espaço
3.6 – interpretação e integração da lei processual
4- Tendências Contemporâneas do Direito Processual Civil
4.1 - neoconstitucionalismo e a idéia do conteúdo normativo da Constituição Federal
4.2 – conceitos jurídicos indeterminados e a atuação do magistrado
5.2 SEGUNDA ETAPA:
5- Jurisdição
5.1 - conceito de jurisdição
5.2 - caráter substitutivo
5.3 - demais características da jurisdição: lide, inércia e definitividade
5.4 - teorias sobre a jurisdição (Carnelutti – Chiovenda – Allorio)
5.5 - princípios inerentes à jurisdição (investidura, territorialidade, indelegabilidade,
inevitabilidade, inafastabilidade, juiz natural)
5.6 - jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária
6- Ação
6.1 - conceito
6.2 - a polêmica entre Windscheid e Muther
6.3 - teoria imanentista
6.4 - ação como direito autônomo
6.5 - ação como direito autônomo e concreto
6.6 - ação como direito autônomo e abstrato
6.7 - natureza jurídica da ação
6.8 - condições da ação
6.9 - exceção: a defesa do réu
7- Processo
7.1 - teorias sobre a natureza jurídica do processo

7.2 - pressupostos processuais
6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
A disciplina será desenvolvida a partir de aulas expositivas e participativas, utilizando dos
mecanismos eletrônicos disponíveis, de modo a auxiliar e motivar o discente para as
avaliações institucionais, através de resolução de questões discursivas e objetivas.
7. RECURSOS:
Sala (comum)

Sala Configuração Flexível

Laboratório (s) - agendar

Prática em Campo

Kit multimídia

Outros (informar)

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
1a. ETAPA DE AVALIAÇÃO:
a) atividades participativas em sala de aula (questionários de fixação, resumos e debates),
contabilizando 02 (dois) pontos extra;
b) 01 (uma) avaliação escrita individual, com questões objetivas e discursivas, no valor total
de 10 pontos;
2a. ETAPA DE AVALIAÇÃO:
a) atividades participativas em sala de aula (questionários de fixação, resumos e debates),
contabilizando 02 (dois) pontos extra;
b) 01 (uma) avaliação escrita individual, com questões objetivas e discursivas, no valor total
de 10 pontos;
8. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE:
Atendimento disponibilizado pelo e-mail institucional para contato direto extraclasse.
9. BIBLIOGRAFIA:
BÁSICA:
ALVIM, José Eduardo Carreira. Elementos de Teoria Geral do Processo. 7 ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2000.
CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido
Rangel. Teoria Geral do Processo. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2001.
DIDIER, Freddie. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. Salvador: Jus Podium, 2007.
MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2006.

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2001.
COMPLEMENTAR:
COLUCCI, Maria da Glória. ALMEIDA, José Maurício Pinto de. Licitações de Teoria
Geral do Processo. 4 ed. São Paulo: Juruá, 1999.
CORREIA, Marcus Oriene Gonçalves. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Saraiva, 1999.
OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Elementos para uma nova Teoria Geral do
Processo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.
OLIVEIRA, Jadson Correia de. Controle de constitucionalidade pelo STF: Participação e
democratização por meio de audiências públicas e do amicus curiae.
ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2001.
Artigos selecionados pelo Professor, com base na bibliografia apresentada.

12. LEITURA COMPLEMENTAR:

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Todas as atividades desenvolvidas serão devidamente orientadas pelo professor. A
programação das aulas corresponde a prévio cronograma conforme carga horária da
disciplina.

12. APROVAÇÃO:
Aprovado em _____/_____/_____

Luísa Vanessa Carneiro da Costa
PROFESSORA

Homologado em ____/____/_____

Manuella Maria Vergne Cardoso
COORDENADORA

