Introdução ao Processo Civil
Competência técnica: Legislação Aplicada à Área
Conhecimentos relacionados: Direito Processual Civil
Objetivo Geral
Proporcionar aos participantes o conhecimento de institutos, regras e
princípios fundamentais para a aplicação adequada do Processo Civil como
instrumento de pacificação de litígios.
Objetivos Específicos
•
•
•
•

Estudar os principais elementos que fundamentam a Teoria Geral do
Processo.
Analisar os princípios constitucionais e processuais aplicados ao
Processo Civil.
Conhecer as figuras de intervenção de terceiros no Processo Civil.
Diferenciar as espécies de tutelas provisórias e as hipóteses de
aplicabilidade.

Metodologia e Recursos
Aulas expositivas, recursos audiovisuais, atividades de fixação.
Conteúdo Programático
•
•
•
•
•

•

Institutos Fundamentais do Direito Processual: jurisdição (conceito e
características); ação (conceito e elementos da ação) e processo
(conceito e pressupostos processuais).
Princípios Informativos do Processo Civil.
Aplicação das normas processuais: a lei processual no tempo e no
espaço; aplicação subsidiária do CPC.
Litisconsórcio: conceito e classificação.
Intervenção de Terceiros: conceito. Modalidades de intervenção de
terceiros: assistência; recurso de terceiro prejudicado; denunciação da
lide; chamamento ao processo; incidente de desconsideração da
personalidade jurídica; intervenção do amicus curiae.
Tutelas provisórias de urgência (cautelares e antecipadas) e de
evidência.

Avaliação
Verificação de aprendizagem com seleção randômica de questões na
plataforma MOODLE no final do curso.
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Carga horária
12 horas
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