PROCEDIMENTO COMUM NO CPC
Competência técnica: Legislação aplicada à área
Conhecimentos relacionados: Direito Processual Civil
Objetivo geral
Proporcionar aos participantes o conhecimento das regras relativas ao
procedimento comum disciplinado pelo Código de Processo Civil.
Objetivos específicos
•
•
•
•

Analisar a distinção entre processo e procedimento.
Estudar as principais regras do procedimento comum com enfoque no
processo de conhecimento.
Conhecer as respectivas interpretações doutrinárias e jurisprudenciais
sobre o tema.
Despertar no participante o seu senso crítico com relação às posições
adotadas pelos Tribunais.

Metodologia e recursos
(X) aulas expositivas (X) materiais de leitura ( ) estudos de casos
(X) recursos audiovisuais ( ) dinâmica de grupo ( ) aulas práticas
(X) outros: atividades de fixação
Conteúdo programático
•
•

•
•
•
•

Processo e procedimento: tipos de processo; classificação do
procedimento; elementos estruturais do procedimento.
Procedimento comum: fases do procedimento; formação do processo;
demanda; pedido; improcedência liminar do pedido; audiência de
conciliação ou de mediação; citação; respostas do réu (contestação e
reconvenção); revelia; providências preliminares; julgamento conforme
o estado do processo; saneamento e organização do processo;
audiência de instrução e julgamento.
Teoria geral da prova: meios de prova; objeto da prova; destinatários
da prova; ônus da prova; inversão do ônus da prova.
Suspensão do processo: causas de suspensão.
Sentenças: sentenças terminativas; sentenças definitivas.
Coisa julgada: espécies; limites objetivos; limites subjetivos; exceções
ao art. 506, do CPC; coisa julgada como pressuposto processual
negativo.

Avaliação
Verificação de aprendizagem on-line aplicada no final do curso.
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Carga horária
14 horas.
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