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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO / SEMESTRE LETIVO 

DIREITO  

CÓDIGO DISCIPLINA 

DIR217 TEORIA GERAL DO PROCESSO 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

72h 3º 

 

EMENTA 

Noções introdutórias e históricas. Institutos fundamentais do direito processual: aplicação 

do direito processual. Ação, jurisdição e processo civil, penal, trabalhista e administrativo; 

processo e constituição. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Promover o estudo do direito processual, proporcionando ao aluno a compreensão do 

processo como importante instrumento para a composição da lide e para a aplicação do 

Direito, visando o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico voltado para a solução dos 

conflitos e harmonização social como principal finalidade da disciplina.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Estudar as noções e os princípios fundamentais do direito processual, a partir da 

Constituição Federal e dos elementos comuns entre seus diversos ramos (civil, penal, 

trabalhista e administrativo), promovendo uma visão unitária e, ao mesmo tempo, 

interdisciplinar, e o estudo específico da trilogia estrutural do processo: jurisdição, ação e 

processo. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I UNIDADE:  

Noções preliminares. 

1. Processo e tutela jurídica. Conceito de processo. O direito ao processo como principal 

ferramenta para a composição da lide; 

1.1. Direito material e direito processual. Posição enciclopédica do direito do direito 

processual e sua divisão; 

2. Teoria geral do processo. A unidade do processo. A formação do raciocínio lógico e 

crítico; 

2.1. Institutos fundamentais do direito processual: a lide, a pretensão e o processo; 

2.2. Princípios gerais do direito processual.  

3. Processo e Constituição. 

3.1. Disciplina normativa do processo: objeto, natureza jurídica, fontes, eficácia e 

limitações no tempo e no espaço e interpretação;  

3.2. Evolução histórica do direito processual e da teoria geral do processo; 

4. Novos aspectos da Teoria Geral do Processo no Novo CPC. 

5. Jurisdição: conceito, princípios fundamentais, espécies e limites no novo CPC 

5.1. Estrutura e funções do Poder Judiciário; 

5.2. A independência do Poder Judiciário e as garantias da magistratura; 

5.3. Organização judiciária: conceito, conteúdo, estrutura e funções; 

5.4. Funções, composição, competência e funcionamento do Supremo Tribunal Federal e 

do Superior Tribunal de Justiça; 

5.5. Organização da Justiça comum ou estadual; 

5.6. Os órgãos da Justiça especial: Justiça Federal, Militar, Eleitoral e do Trabalho; 

5.7. Os órgãos auxiliares da Justiça; 

5.8. O Ministério Público: dados históricos e principais caracteres; princípios básicos; 

organização e funções; 

6. A Advocacia; 

 

II UNIDADE:  

Jurisdição, Ação e Defesa. 

7. Teoria geral da competência: conceito, distribuição e critérios de modificação; 

8. Ação: elementos, classificação e natureza jurídica do direito de Ação; 

8.1. Ação e Defesa. 

9. A natureza jurídica do processo e suas principais teorias eo os novos aspectos no Novo 
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CPC 

9.1. Sujeitos da relação processual; 

9.2. Tipologia do processo e do procedimento no Novo CPC 

9.3. Atos processuais: conceito, classificação, forma, tempo, lugar e vícios; 

9.4. O movimento processual. Preclusão;  

9.5. Negócios processuais. 

9.6. Teoria geral da prova; 

9.7. Sentença, coisa julgada e recurso (visão geral); 

9.8. Noções gerais de processo civil, penal, administrativo e trabalhista. A 

interdisciplinariedade entre os diversos ramos do direito processual; 

10. A problemática estrutural em torno do acesso à Justiça. 

11. Meios alternativos à solução do conflito na nova dinâmica processual. 

11.1. Conciliação. 

11.2. Mediação. 

12. Justiça Restaurativa. 

13. Teoria Geral do Processo Eletrônico. 

13.1. Princíos processuais à luz do processo eletrônico. 

13.2. Atos processuais. 

13.3.Procedimento. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia será baseada em aulas expositivas, estudos de textos, trabalhos em equipe, 

elaboração de trabalhos escritos, privilegiando-se a interação com o aluno em face da sua 

importância para a construção do conhecimento. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita mediante a atribuição de conceitos às atividades desenvolvidas pelo 

aluno durante o semestre, constante de: provas; trabalhos individuais ou em grupo; 

exercícios realizados em sala de aula ou fora dela; participação do aluno nas discussões 

desencadeadas na sala de aula; interesse do aluno nas variadas atividades propostas. De 

acordo com a proposta institucional, serão realizadas três avaliações durante o semestre, 

na proporção de duas para cada Unidade, com os seguintes critérios de atribuição de nota: 

- Avaliação unidade I: uma prova escrita individual com peso 7,0 e um trabalho escrito com 

peso 3,0 

- Avaliação unidade II: uma prova escrita individual com peso 7,0 e uma avaliação escrita 
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com peso 3,0 

Nas avaliações escritas serão analisadas a adequação da resposta ao que foi perguntado 

ou proposto e a clareza de raciocínio, tendo como parâmetro o que foi abordado em sala 

de aula, bem como a bibliografia indicada para estudo. 

Nos trabalhos escritos será considerada a organização das ideias, a qualidade dos textos 

pesquisados, a adequação às normas aplicáveis aos trabalhos acadêmicos como forma de 

incentivar o aluno a desenvolver o estudo mediante a aplicação das técnicas de 

metodologia da pesquisa científica.  

No seminário a pontuação será atribuída a partir da participação individual e do conjunto 

da equipe, do domínio do assunto tratado, da capacidade de esclarecer dúvidas e 

problemas suscitados em sala pelos colegas e pela própria equipe.  

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de; GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros Editores. 

CARREIRA  ALVIM, José Eduardo. Elementos de Teoria Geral do Processo. 

MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. Vol. 1. São Paulo: RT. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVIM, Eduardo Arruda. Curso de Direito Processual Civil. Vol I. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. 

 

CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie 

Northfleet. Porto Alegre. Fabris, 

 

DINAMARCO, Candido Rangel. A instrumentalidade do Processo. São Paulo: Malheiros. 

 

GRECCO FILHO, Vicente. Direito  Processual Civil Brasileiro.  São Paulo: Saraiva. 

 

MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil, v. 1 .atual. por Vilson 

Rodrigues Alves,  vol. I. Campinas: Bookseller. 

 

COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO 

 


