
PLANO DE CURSO

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV
CÓDIGO: DIR 03797
CARGA HORÁRIA: 60 HS
PRÉ-REQUISITO(s): DIR 03794 (Direito Processual Civil III)

EMENTA: 
Processo  Cautelar:   Poder Geral  de Cautela e Restrições.   Medidas Cautelares típicas  e 
atípicas

1- OBJETIVOS: 

Proporcionar    ao educando o conhecimento sobre os pontos do programa, suficientes para 
proporcionar-lhe condições para análise e solução de problemas jurídicos, ensinando-lhe a 
raciocinar juridicamente.

2- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:UNIDADES

2.1- Processo Cautelar: conceito e origem. Evolução histórica. Principais teorias.
2.2- Escopo do Processo Cautelar: tutela substancial x tutela instrumental.
2.3- As condições específicas da ação cautelar: o fumus boni juris e o periculum in mora
2.4- A autonomia do processo cautelar.
2.5- A oitiva da parte contrária. A liminar. a medida cautelar em 2° grau de jurisdição. A 
        competência.
2.6- A substitutividade e a fungibilidade das medidas cautelares.
2.7-A concessão e a revogação  ex officio. O Poder geral de cautela. As medidas cautelares 
atípicas ou inominadas.
2.16- A cessação de eficácia das medidas cautelares. A indenização pelos danos causados 

pela execução da medida.
2.17- As medidas cautelares típicas ou nominadas. Medidas que não possuem natureza 

jurídica de cautela, conquanto arroladas como se cautelares fossem.
2.18- Do arresto,  hipótese  de  cabimento.  A casuística  legal.  Requisitos.  A justificação 

prévia.  Convolação  em  penhora.  Suspensão  e  cessação.  Aplicação  subsidiária  das 
regras da penhora.

2.19- Do seqüestro. Cabimento. Nomeação de depositário. Aplicação das regras atinente 
ao arresto.

2.20- Da  caução.  Espécies.  Quem  pode  caucionar.  Requisitos  da  petição  inicial.  Do 
julgamento antecipado da ação de caução. O reforço de caução.

2.21- Da busca e apreensão. Busca e apreensão de coisas e pessoas. Justificação prévia. 
        Cumprimento.
2.22- Da  exibição.  Coisa  móvel  e  documento.  Aplicação  das  regras  do  processo  de 

conhecimento.
2.23- Da produção antecipada de provas (ad perpetum rei memoriam). O interrogatório da 

parte.  A  inquirição  de  testemunhas.  O  exame  pericial.  Justificação  sumária  da 
necessidade da antecipação. Fatos sobre os quais pode incidir a antecipação.

2.24- Os alimentos provisionais. Hipótese de cabimento. A investigação de paternidade. 
A  liminar.  a  competência  da 1°  instância,  ainda que  a  causa  esteja  em 2°  grau de 
jurisdição.

2.25- Do  arrolamento  de  bens.  Justificado  temor  de  extravio.  Legitimidade.  Petição 
inicial. Justificação prévia. Diligência de cumprimento.

2.26- Da  justificação.  Finalidade.  A  citação  dos  interessados.  A  inquirição  de 
testemunhas. A ausência de contraditório no processo de justificação.
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2.27- Dos  protestos,  notificações  e  interpelações.  Finalidade.  Petição  inicial  e 
indeferimento de plano do pedido. Contraproposto. Encerramento do feito e destino 
dos  autos.Homologação  do  penhor  legal.  Natureza  da  medida  processual. 
Procedimento. Sentença. Execução.

2.28- Da  posse  em  nome  do  nascituro.  Conceito.  natureza  de  ação.  Legitimação. 
Procedimento. Sentença.

2.29- Atentado.  Conceito.  cabimento.  Permissivos  legais.  Exame  da  casuística  legal. 
Legitimidade. Competência. Procedimento. Sentença. Perdas e danos.

2.30- Outras medidas provisionais específicas.

3 – METODOLOGIA

A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas dialogadas e de seminários. 
Considerando a necessidade do estudo e da leitura extra-classe, serão exigidos resumos de 
textos abordando problemas atuais relacionados ao programa da disciplina, selecionados a 
partir de recentes decisões judiciais e notícias da imprensa ( Estudo de casos práticos).

4 - RECURSOS

Quadro e giz, transparências e textos.

5- AVALIAÇÃO

DIAGNÓSTICA: levantamento de necessidades
FORMATIVA:     auto-avaliação - participação, assiduidade, pontualidade.
SOMATIVA:       duas provas escritas,  resumos, pesquisas e trabalhos individuais
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