
PLANO DE CURSO

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL VI
CÓDIGO: DIR 03832
CARGA HORÁRIA: 60 HS
PRÉ-REQUISITO(S): DIR 03829 (Direito Processual Civil V)

EMENTA: 
Procedimentos  Especiais  não-codificados.  Ação  Popular.  Ação  Civil  Pública.  Mandado  de 
Segurança  individual  e  coletivo.Mandado  de  Injunção.  Habeas  Data.Ação  Declaratória  de 
Constitucionalidade.Ação  Direita  de  Inconstitucionalidade.Arguição  de  Descumprimento  de 
Preceito Constitucional. Questões especiais de Direito Processual Civil.

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- AÇÃO POPULAR

2.1.1- Finalidade (art. 5º, LXXIII da CF/88). Legitimidade. Prova da cidadania.
2.1.2- Atos  lesivos  ao  Patrimônio  das  Pessoas  Jurídicas  de  Direito  Público  Interno,  suas 

autarquias e demais entidades que recebam subvenção dos cofres públicos: conceito e 
espécies.

2.1.3- Petição Inicial: pedido de certidões e informações.
2.1.4- Nulidade dos atos: incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência de 

motivos, desvio de finalidade. Outras nulidades.
2.1.5- Competência. A intervenção obrigatória do MP.
2.1.6- Da  sujeição  passiva.  O  litisconsórcio  entre  a  pessoa  jurídica  de  direito  público 

demandada e diretores/funcionários responsáveis pelo ato impugnado. A autuação da 
entidade-ré ao lado do autor. O ingresso de litisconsortes e assistentes do autor.

2.1.7- Processo.  Petição  inicial.  Ingresso  de  terceiro  beneficiado  pelo  ato  impugnado. 
Contestação. Prazo. Produção de prova testemunhal. Saneador. Sanções ao Magistrado 
desidioso. Sanções aos dirigentes que não cooperarem com a Justiça.

2.1.8- A sentença.  Condenações  à  pessoa  jurídica  e  aos  beneficiários.  Efeitos.  Seqüestro  e 
penhora a partir da prolação da sentença. A execução pelo MP. No caso de negligência 
da parte interessada.

2.1.9- Coisa  julgada  secundum  eventum  litis.  Oponibilidade  erga  omnes.  Exceção  da 
improcedência  por  falta  de  provas.  O duplo  grau de jurisdição  obrigatória  quando 
improcedente. A recorribilidade das interlocutórias. A legitimidade para recorrer. Das 
disposições gerais.

2.1.10- Aspectos políticos da Ação Popular.

2.2- AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ACP)

2.2.1- Objeto da ação civil pública. Caráter preventivo e repressivo.
2.2.2- Competência do lugar do dano.
2.2.3- Competência para a propositura. Litisconsórcio.
2.2.4- compromisso de ajustamento de condutas.
2.2.5- inquérito civil.
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2.2.6- procedimento da ACP: liminar, execução e recurso. Condenação em dinheiro.
2.2.7- Aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor: conceito de direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos. Coisa julgada nas ações coletivas.
2.2.8- Aspectos políticos da ação civil pública.

2.3- MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVO

2.3.1- Mandado  de  Segurança:  natureza  jurídica  (writ  constitucional).objeto  da  proteção 
mandamental:  noção  de  direito  líquido  e  certo.  O  fato  certo.  A  demonstração 
documental pré-constituída.

2.3.2- A autoridade coatora. Conceito.
2.3.3- A  pessoa  jurídica  de  direito  público.  Legitimidade  para  prestar  informações. 

Legitimidade para recorrer.
2.3.4- As hipóteses que não comportam o writ of mandamus.
2.3.5- despacho da inicial: a liminar e os recursos que lhe podem ser opostos.
2.3.6- indeferimento da inicial.
2.3.7- A oitiva do Ministério Público.
2.3.8- mandado de segurança coletivo: legitimidade para impetrar. Substituição processual. 

Efeitos da coisa julgada.
2.3.9- A jurisprudência e o mandado de segurança individual e coletivo.

2.4- MANDADO DE INJUNÇÃO

2.4.1- Natureza jurídica de writ constitucional.
2.4.2- Competência. Interesse processual.
2.4.3- procedimento subsidiário do Mandado de Segurança.
2.4.4- Mandado de injunção coletivo.
2.4.5- problema da inércia legislativa.

2.5- HABEAS DATA

2.5.1- Natureza jurídica. Hipótese de cabimento.
2.5.2- Competência. Interesse processual.
2.5.3- Procedimento subsidiário do mandado de segurança.

2.6- QUESTÕES ESPECIAIS DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

2.6.1- A  coisa  julgada  nas  ações  que  objetivam  a  defesa  dos  direitos/interesses  difusos, 
coletivos  e  individuais  homogêneos.  Visão  tradicional  da  coisa  julgada:  formação 
histórica do CPC e sua conotação individualista. O surgimento dos direitos de 2ª e 3ª  
gerações  e  a  necessidade  de  reformulação  das  eficácias  objetiva  e  subjetiva  da  res  
judicata.  Função  teleológica  da  coisa  julgada.  O  dilema  fundamental:  segurança  x 
justiça.  A  imutabilidade  da  coisa  julgada  e  o  surgimento  de  novas  tecnologias 
probatórias capazes de infirmar o comando da sentença transita em julgado. O DNA e 
outras provas.

2.6.2- Ação de Alimentos
2.6.3- Visão  geral  da  legitimidade  na  defesa  dos  direitos  de  3ª  e  4ª  geração.  Questões 

processuais referentes à litispendência e conexão e seus desdobramentos no campo da 
competência e prevenção.

2.6.4- A competência constitucional para os Estados legislarem sobre procedimento. Âmbito 
de  aplicabilidade  na  legislação  supletiva  dos  procedimentos  referentes  às  ações 
constitucionais. Distinção entre processo e procedimento. Elaboração de propostas de 
projeto de lei visando disciplinar lacunas nestes procedimento.

2.6.5- Ações locatícias
2.6.6- Ação de Desapropriação: urbana e rural
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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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