
 
 

Direito Civil e Processual Civil 
 

DISCIPLINA OU ATIVIDADE DE 
APRENDIZAGEM 

CH EMENTA 

Direitos de posse e propriedade 
dos bens móveis e imóveis  

30 

Estudo teórico e pratico levando a 
compreensão do Direito das Coisas, que 
regulamenta as relações entre homem e 
os bens (móveis e imóveis). 
 

Relação Obrigacional 20 
 Estudo das obrigações: conceito, 
elementos constitutivos, fontes, 
princípios e classificação. 

Responsabilidade civil no Direito 
brasileiro: pressupostos e espécies 

20 

Estrutura e funções da responsabilidade 
civil. Responsabilidade civil subjetiva. 
Dano e indenização. Excludentes de 
responsabilidade civil. Responsabilidade 
objetiva. Responsabilidade objetiva no 
Código Civil. Outras hipóteses de 
responsabilidade objetiva. 
Responsabilidade Contratual. 

Direito Hereditário        30 

Sucessão: conceito e Fundamentos. 
Abertura da Sucessão. Tempo e Lugar 
da Sucessão. Consequências da 
abertura da sucessão. Planejamento 
Sucessório e Inventário. Legados e 
Instituição de Herdeiros. Direito de 
Acrescer. Aspectos gerais da ineficácia e 
da invalidade testamentária. Contratos 
Versando Sobre a Herança de Pessoa 
Viva. Fundamentos para a Vedação. 
Negócios Admissíveis. Contratos entre 
Herdeiros. Planejamento Sucessório e 
Direito Societário. Invalidade e Redução 
do Testamento. Caducidade do 
Testamento e Problemas de 
Planejamento Sucessório. Partilha. 
Problemas Sucessórios Decorrentes da 
Partilha. Inventário e Arrolamento. 
Inventário por Instrumento Público. 

Direito de Família 30 

Direito das Famílias. Conceito e 
tipicidade das formas de família.  
A família e o pensamento civil-
constitucional. A família 
matrimonializada. O casamento. A 
família não matrimonializada. União 
Estável x Concubinato. União. 
homossexual. Parentalidade e genética. 
Situação dos filhos. Autoridade Parental. 
Regime de bens. Alimentos. Guarda, 
Adoção, Tutela e Curatela. Dissolução 
do casamento. A família e seus reflexos 
na ordem internacional. 

Constitucionalização do Direito 
Processual Civil 

30 
Processo Constitucional. Normas 

constitucionais do processo. Jurisdição 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bens


constitucional. Controle de 

Contitucionalidade. Ações de controle 

concentrado. Provocação de 

(in)constitucionalidade via controle 

difuso. Garantias constitucionais: 

fundamento e processo.   

 

Processo de conhecimento 30 

Formação, suspensão e extinção do 

processo. O Processo de Conhecimento 

e a reforma do CPC. Procedimento 

comum: postulação; resposta; 

saneamento; julgamento conforme o 

estado do processo. Regime de provas: 

teoria geral das provas e provas em 

espécie. A audiência e seus modelos. 

Estudos sobre o julgamento da lide. 

Teoria da Decisão Judicial 30 

Teoria Geral da Sentença com a 

Reforma do Código de Processo Civil: 

espécies de pronunciamentos  judiciais, 

conceito jurídico de sentença, função 

processual, tipos, classificação, 

elementos e capítulos da sentença. 

Efeitos da sentença. Teoria Geral dos 

Recursos: sistema recursal no processo 

civil, ordem dos processos nos tribunais, 

princípios e pressupostos recursais, 

juízo de admissibilidade e juízo de 

mérito. Sucedâneos Recursais: ação 

rescisória. Recursos em Espécie. 

Fundamentação da Sentença, Recurso e 

o Estado Democrático de Direito. 

Meios de Impugnação às Decisões 
Judiciais e Coisa Julgada 

30 

Parte Especial do 

CPC/2015. Precedente judicial. 

Incidentes. Ações de impugnação. 

Recursos. Juizados Especiais Cíveis. 

Tutela Provisória de Urgência e 
Negócios Processuais 

30 

Tutela Provisória de urgência. Tipos de 
tutela de urgência. Tutela Cautelar e 
Antecipação de Tutela. Aspectos legais. 
Estabilização. Fazenda Pública. Tutelas 
de urgência nos tribunais. Negócios 
jurídicos processuais 

Processo de Execução 30 

Princípios constitucionais na 
execução civil. Principais alterações na 
execução com a promulgação do Novo 
Código de Processo Civil. Medidas 
atípicas na satisfação da execução.  
Medidas indiretas na satisfação da 
execução. Peculiaridades das 
execuções em espécies (protestos, 



negativação, etc).  Peculiaridades na 
defesa do executado. Defesa atípica do 
executado.  Moratória legal. 

Arbitragem, Conciliação e Mediação 30 

Meio extrajudiciais ou alternativos de 

resolução de conflito. Histórico da 

adoção da resolução alternativa de 

conflitos no Brasil. Diferença entre 

conciliação, mediação e arbitragem. 

Teoria Geral da Arbitragem. Arbitragem 

no Direito brasileiro: lei 9.307/96. 

Panorama do processo de mediação. 

Teoria dos jogos e moderna teoria do 

conflito. Fundamentos de Negociação. A 

mediação e a conciliação no novo CPC. 

Metodologia da Pesquisa em Direito 20 

Pesquisa científica: tipos e 
características. Método científico: tipos e 
características. Técnicas de coleta de 
dados, população, amostra, tabulação e 
análise de dados. Elaboração de Projeto 
de Pesquisa. Normas de referências, 
citações e notas de rodapé (ABNT). 

Trabalho de Conclusão de Curso --- 

O TCC consiste na elaboração individual 
e apresentação de um artigo, orientado 
por um professor do curso, via Ambiente 
Virtual de Aprendizagem e Magister. 

Total 360 
 

 

 

 

 

 
 


