
PLANO DE CURSO

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL V
CÓDIGO: DIR 03829
CARGA HORÁRIA: 60 HS
PRÉ-REQUISITO(S): DIR 03797 (Direito Processual Civil IV)

EMENTA: 
Procedimentos especiais no CPC. Procedimento no Juizado Especial Cível.

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- PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

Ações  de  consignação  em  pagamento.  legitimidade.  A  consignação  extrajudicial.  A 
aceitação  pela  ausência  de  manifestação.  Recusa.  Propositura  da  ação.  Prestações 
periódicas.  Coisa  certa  e  coisa  incerta.  Contestação.  Complementação  do  depósito. 
Sentença. 

Da  ação  de  depósito.  Finalidade.  Petição  inicial.  Prisão  civil.  Contestação.  Sentença. 
Mandados de entrega e busca e apreensão. Conversão em perdas e danos. 

Da ação de prestação de contas. Legitimidade para propor. Procedimento. Fases. Petição 
inicial. Contestação. Documentos. Sentença. 

Das  ações  possessórias.  Duplicidade  e  fungibilidade.  Cumulação  de  pedidos. 
Independência  da  ação  dominial.  Procedimentos.  Da  manutenção  da  posse.  Da 
reintegração  de  posse.  Do  interdito  proibitório.  Da  ação  de  nunciação  de  obra  nova. 
Legitimidade  para  requerer.  Embargos  extrajudiciais.  Ratificação.  Petição  inicial. 
Cumulação  de  pedidos.  Embargo  liminar.  justificação  prévia.  Continuidade  da  obra. 
Caução. 

Ação  de  Usucapião  de  terras  particulares.  Legitimidade.  Procedimento.  Citação  dos 
representantes das Fazendas Públicas. A intervenção do Parquet. O registro da sentença. A 
usucapião como defesa processual. A usucapião de coisa comum. 

Da ação de divisão e demarcação de terras particulares. Legitimidade. Cumulação de ações. 
Procedimentos. 

Do  inventário  e  da  partilha.  Inafastabilidade  da  jurisdição.  Princípios  norteadores  da 
sucessão:  saisine  e  Universalidade  da  sucessão.  Prazo.  Legitimidade.  Inventariante: 
compromisso,  primeiras  declarações,  incumbências  e  remoção.  Citações  e  impugnações. 
Avaliação de bens e cálculo de tributos. Colações. Pagamento de dívidas. Partilha: partidor, 
esboço  e  sentença.  Forma  de  partilha.  Ação  anulatória.  Do  arrolamento:  pressupostos.  
Sobrepartilha. 
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Embargos de terceiros.  Legitimidade.  Senhor e possuidor.  Prazo.  Procedimento.  Petição 
inicial. Suspensão do processo principal. Contestação. 

Da Habilitação. Cabimento. Legitimidade. Procedimento. 

Da Restauração de Autos. Cabimento. Legitimidade. Procedimento. Responsabilidade civil 
e penal do responsável pelo desaparecimento. Do Juízo Arbitral. 

Das Vendas a credito com reserva de domínio

Ação Monitoria

Procedimentos especiais de jurisdição voluntaria
 

2.2 – PROCEDIMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Os princípios informativos do processo perante os Juizados Especiais na justiça estadual e 
federal. Competência ratione materiae: valor da causa, ações de rito sumario, ação de despejo 
para  uso  próprio  e  processorias  vinculadas  ao  valor  da  causa.  Execução  dos  julgados. 
Causas  expressamente  excluídas  da  competência  dos  Juizados  Especiais.  Competência 
ratione loci: domicilio do réu; escolha do autor; local do ato ou fato nas ações de reparação 
de danos. Os juizes togados e leigos e os conciliadores nos Juizados Especiais. A quebra do 
principio dispositivo. Autorização para julgamento por equidade. As partes. A assistência 
por advogado. O problema da constitucionalidade do art. 9° da Lei 9.099/95 face ao art. 133 
da  CF/88.  Dos  atos  processuais.  Do  Pedido.  O  pedido  genérico.  A  ausência  de 
reconvenção. O pedido contraposto. Das citações e intimações. Correspondência e oficial de 
justiça.  Dispensa  de  mandado.  Da  revelia.  Da  Conciliação  e  do  Juízo  Arbitral.  Da 
Instauração e  Julgamento.  Da  resposta  do  réu.Das  provas.  Da  Sentença.  Dos  Recursos: 
Competência do próprio juizado. Embargos de Declaração. Recurso Extraordinário para o 
STF.  Da  Extinção  do  Processo,  com  e  sem  julgamento  do  mérito.  Da  Execução  e  das  
despesas processuais.

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

6- BIBLIOGRAFIA:

MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais. 5.ed..São Paulo, Malheiros, 1995.
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