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EMENTA: Do procedimento comum; Processo de Conhecimento e sumário; Petição Inicial; 

 Resposta do Réu; Providências preliminares; Julgamento conforme o estado do processo;. 

Instrução;  Provas; Sentenças e coisa julgada.  

 

OBJETIVOS GERAIS Oportunizar ao bacharelando o conhecimento do processo de 

conhecimento em toda sua extensão, iniciando pela petição inicial, pelo exercício do direito à 

resposta e as variantes do procedimento pode comportar até sua extinção, normal ou anormal. 

 

OIBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar ao bacharelando o conhecimento amplo dos 

institutos e condições para análise crítica, seja através de informações da doutrina e dos julgados de 

tribunais ou pelo fomento da análise crítica. 

 

PROGRAMA DA DISCIPLINA: 
 

 

Conceitos; 

De Processo; 

De procedimento; 

Procedimento Ordinário; 

Procedimento Sumário; 

Da Petição Inicial; 

Do Pedido; 

Do indeferimento da Petição Inicial; 

Da resposta do réu; 

Contestação; 

Princípios; 

Matéria de objeção; 

Forma e conteúdo; 

Das exceções; 

Aspectos gerais; 



Procedimentos da exceção de incompetência; 

Procedimentos da exceção de impedimento ou suspeição; 

Efeitos; 

Reconvenção; 

Conceito; 

Pressupostos; 

Impugnação ao valor da causa; 

Ação declaratória incidental; 

Da revelia; 

Contumácia e revelia; 

Incidência; 

Efeitos; 

Providências preliminares; 

Desenvolvimento procedimental; 

Extinção do Processo; 

Incidência do efeito da revelia;  

Julgamento antecipado; 

Despacho saneador; 

Das provas; 

Teoria Geral da Prova; 

Conceito de Prova; 

Objeto e meios de prova; 

Ônus da prova; 

Momentos da Prova; 

Das provas em espécie; 

Depoimento pessoal; 

Confissão; 

Exibição de documento; 

Prova documental; 

Prova testemunhal; 

Prova pericial; 

Audiência; 

Da sentença e da coisa julgada; 

Conceito e requisitos da sentença; 



Dos efeitos da sentença; 

Da coisa julgada; 

Coisa julgada formal e coisa julgada material; 

 

 
METODOLOGIA: As atividades serão desenvolvidas através de aulas expositivas (ministradas 

pelo professor) e de aulas de discussão (coordenadas pelo professor) dos pontos que formam o 

programa da disciplina, acompanhadas de estudo orientado (individual ou em grupo) efetuado 

mediante leitura e fichamento de textos e resolução de exercícios de retenção. Em pontos 

específicos, da matéria, poder-se-à utilizar técnicas de trabalho em grupo. 
 
 SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

  
1. Da Forma de Avaliação: 
 

- Instrumentos: Provas e trabalhos em sala de aula.  
 

- Critérios: Atitudes: participação, cooperação, socialização; desenvolvimento, desempenho 

e freqüência. Habilidades: Comunicação e expressão, pensamento crítico, observação, 

planejamento, fundamentação, comparação e logicidade. 
 
2. Das Notas e dos Critérios de Aprovação: 
 

A nota final (NF) será obtida considerando o desempenho do aluno, em três provas escritas 

(P1) e (P2), cada uma somada, (quando for o caso),  à nota de desempenho alcançado em trabalhos 

complementares, seminários, etc., (T1) e (T2) propostos e desenvolvidos no transcorrer do 

semestre, observada a seguinte ponderação:   NF =  (P1 + T1)  +  (P2 + T2)/2  será considerado 

aprovado o aluno que obtiver nota final 
igual ou superior a 7,0 (sete). O sistema de notas (ou conceitos) e os critérios de aprovação serão os 

previstos na legislação federal de ensino e nas normas específicas da FAAR. 
 
3. Da Freqüência: 
 
 Tendo em vista o que dispõe a legislação educacional específica, só obterá crédito e nota na 

disciplina o aluno que comparecer no mínimo a 75% das aulas ministradas (60 encontros). O não 

cumprimento dessa exigência implica na reprovação do aluno com nota “0” (zero) ou conceito 

equivalente, independentemente do resultado das avaliações (provas e trabalhos) que eventualmente 

venha a realizar.  
 

  

 4. Das Provas: 
 

1ª Prova: 09 de abril (4ª feira) – a matéria objeto da prova será a de todas as aulas 

ministradas até a aula anterior à prova.  
 

- Segunda Chamada da 1ª Prova: 16 de abril (4ª feira) -  Será concedida segunda 

chamada para os discentes que faltarem 1ª Prova, nos casos amparados por lei ou por motivo de 



força maior, devidamente comprovados e homologados pela Coordenação do Curso. 
 

2ª Prova: 25/06 (4ª feira) - a matéria objeto da prova será a de todas as aulas 

ministradas até a aula anterior.   
 

- Segunda Chamada da 2ª Prova: 01 de julho (3ª feira) -  Será concedida segunda 

chamada para os discentes que faltarem 2ª Prova, nos casos amparados por lei ou por motivo de 

força maior, devidamente comprovados e homologados pela Coordenação do Curso. 
 

Exame Final: 16 de julho (4ª feira) – a matéria objeto do Exame será TODA A 

MATÉRIA ministrada durante o segundo semestre. 
 

5. Observações: 
 
                    5.1. As provas da matéria terão a duração de dois tempos de aula (100 minutos) 

e poderão ser objetiva ou subjetiva ou, ainda, combinação de ambas. A prova será avaliada com 

nota de zero a dez pontos. 

                     5.2. Qualquer imprevisto ou alteração em relação às datas das provas será 

comunicado, diretamente e antecipadamente, pelo professor aos acadêmicos. 
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