Direito Civil e Processual Civil

DISCIPLINA

Competências e Planejamento de
Carreira

Comunicação e Oratória

Estratégia e Perspectivas Negociais
do Mercado Jurídico

CARGA
HORÁRIA
(horas)

20

20

20

Metodologia da Pesquisa Científica:
Teoria, Projeto e TCC

30

Constituição e Teoria Geral do
Direito Privado

20

EMENTA
Novos modelos de estrutura social e o mundo
do trabalho. Relações de trabalho na
contemporaneidade e os novos conceitos de
carreira. Protagonismo do indivíduo na
construção de sua trajetória profissional e
empreendedorismo. Planejamento de ações
na preparação e construção de projeto de
carreira no mercado jurídico.
Comunicação como uma das habilidades
essenciais para os atores jurídicos. Clareza e
segurança da mensagem para se comunicar
com sua equipe, clientes, fornecedores e
supervisores. Como neutralizar a ansiedade
ao falar em público; como estruturar uma
apresentação; como montar slides; como
fazer apresentações de trabalho.
Noções Fundamentais de Gestão de
Negócios, de Projetos e Definição de
Estratégia. Modelos de Negócios. Gestão
Integrada
do
Negócio
(estratégica,
administrativa e financeira). Como pensar a
estratégia do negócio no mercado jurídico.
Tendências do mercado jurídico na
contemporaneidade.
O Conhecimento. Aspectos sobre a verdade
científica. Método e metodologia. Pesquisa
Científica. Formas de começar a pesquisar.
Coleta de dados. A pesquisa teórica e
empírica em Direito. As dificuldades da
pesquisa em Direito. O universo acadêmico e
suas possibilidades. Elementos básicos para
construção de Projeto de Pesquisa.
Elementos básicos para a confecção de
artigo científico em Direito. Aspectos
preliminares sobre plágio e como evitá-lo.
Estado de Direito e suas implicações teóricas
e práticas para as garantias processuais.
Democracia, constitucionalismo e a teoria
geral
do
direito
privado.
A
constitucionalização do Direito Civil e
Processual Civil. A tutela estatal dos direitos
fundamentais e seus impactos nas relações
privadas. A horizontalização dos direitos

Fundamentos Constitucionais do
Processo Civil

20

Negócio
Jurídico
Contratual

40

e

Direito

Novas Tendências do Direito das
Famílias e Seus Efeitos Sucessórios

20

Tutela de Urgência no Processo
Civil

20

fundamentais. Análise do funcionamento do
sistema judicial à luz dos princípios
processuais cíveis no Estado Democrático de
Direito.
Jurisdição
no
Estado
constitucional.
Processo:
Conceitos
fundamentais
e
regramentos constitucionais. O princípio da
motivação
democrática
das decisões
judiciais.
Princípio
constitucional
da
segurança jurídica. Ação, Processo e Defesa
no Estado constitucional. Cumprimento e
execução de sentença. Ideologias judiciais e
razões de Estado.
Elementos caracterizadores do negócio
jurídico. Vícios do negócio jurídico e suas
repercussões
práticas.
Pressupostos
Fundamentais do Direito Contratual: o
negócio denominado contrato, a autonomia
privada, os limites à liberdade contratual,
função social do contrato e boa-fé objetiva. O
contrato como instrumentalização do negócio
jurídico: o processo contratual, fase précontratual, formação massificada dos
contratos, contrato preliminar ou pré-contrato,
conteúdo do contrato e contratos eletrônicos.
Gestão e desenvolvimento do contrato: fase
contratual, eficácia do contrato em relação a
terceiros, desequilíbrio econômico do
contrato e inadimplemento contratual.
Extinção do contrato: o fim da relação
contratual, distrato, cláusulas resolutivas,
princípio da conservação do contrato e fase
pós-contratual.
Releitura do direito das famílias e seus efeitos
sucessórios à luz da Constituição Federal de
1988. A (in)comunicabilidade do FGTS no
regime de comunhão parcial de bens, o
planejamento familiar e a gestação de
substituição,
a
multiparentalidade,
a
alienação parental, o ensino domiciliar, as
diretivas antecipadas de vontade, a curatela,
a infidelidade
virtual,
a tormentosa
semelhança entre namoro e união estável, as
famílias paralelas, a responsabilidade civil por
abandono afetivo paterno-filial, a adoção, a
filiação socioafetiva e a Lei da Palmada,
bullying, testamento vital e concorrência
sucessória.
Nova sistematização teórica das tutelas de
urgência ou evidência. Procedimentos e
requisitos exigidos para a concessão das
tutelas de urgência: Provisória, antecipada
(antecedente ou incidental) ou de evidência.
Adequação das espécies de tutelas de
urgência à necessidade processual na lide.

Espécies Probatórias no Processo
Civil

20

Instrumentalização
Processual:
Saneamento, Instrução e Sentença

20

Cumprimento de Sentença e a
Efetividade das Decisões Judiciais

20

Meios de Impugnação das Decisões
Judiciais

20

Meios Cíveis de Tutela da Posse e
da Propriedade

10

Dos Procedimentos Sucessórios

20

Procedimentos
Voluntária

10

de

Jurisdição

Inteligência Artificial e Direito

10

Novas Tendências do Processo
Civil

10

Efeitos decorrentes do (in)deferimento da
tutela de urgência.
Teoria Geral da Prova: conceito, objeto e
momento jurídico. Provas em espécie e
classificação
das
provas.
Princípios
informadores da prova. Modalidades de
prova. Ônus da prova.
Dialética processual. Teoria dinâmica da
carga probatória: Controvérsia processual e
distribuição do ônus probatório. Atos
preparatórios e produção da prova.
Elementos estruturantes do instrumento
decisório.
Jurisdição executiva. Princípios inerentes ao
processo executivo. Títulos executivos.
Condições do processo executório: Judicial e
Extrajudicial. Responsabilidade patrimonial.
Liquidez executória. Das espécies de
execução.
Teoria geral dos recursos. Dos princípios
recursais. Requisitos teóricos e formais.
Classificação dos requisitos. Dos recursos
em espécie. Dos efeitos decorrentes do
(in)deferimento
recursal.
Demandas
autônomas recursais: Natureza recursal “sui
generis”.
Procedimentos especiais de tutela da posse
e propriedade: Reintegração de posse,
manutenção de posse e interdito proibitório.
Outros meios de tutela da posse e
propriedade. Natureza jurídica dúplice.
Diferenças entre posse x propriedade.
Dos procedimentos de inventário e partilha.
Conceito de sucessão e herança. Direito
sucessório. Procedimento e espécie de
inventário. Partilha e sobrepartilha. Interesse
Estatal. Sentença de homologação e efeitos
da partilha.
A atividade estatal de integração e
fiscalização da vontade privada para
produção de efeito jurídico. Procedimento e
natureza jurídica.
Aspectos filosóficos e neurocientíficos da
Inteligência Humana. Máquinas podem ser
inteligentes? Conceitos de Inteligência
Artificial (AI). Espécies de Inteligência
Artificial. Principais Riscos e Desafios.
Inteligência artificial no Direito: A Questão da
Personalidade Jurídica (AI como centro
autônomo de imputação?). Regulação da
Inteligência
Artificial.
Panorama
da
Regulação no Direito Comparado. Reflexos
da Inteligência Artificial no Mercado. Reflexos
da
Inteligência
Artificial
no
Direito.
Perspectivas e Prognósticos
Discussão acerca de Projetos de Lei na
processual civil que estejam em tramitação

Direito Civil e Processual Civil na
Prática dos Tribunais Superiores

10

TCC – Trabalho de Conclusão de
Curso

-

Total

360

no Congresso Nacional. Análise das decisões
judiciais mais relevantes dos tribunais
superiores, especialmente, o Superior
Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal
Federal, que impacte no funcionamento do
sistema processual cível e na interpretação
dos dispositivos legais, bem como na
prestação jurisdicional cível do Estado
Brasileiro.
No presente módulo, serão tratados temas
atuais, relevantes e de grande repercussão
para o mundo jurídico no seguimento do
Direito Civil e Processual Civil, com destaque
para as mais recentes decisões do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça.
Construção de artigo científico jurídico com
orientação individual dirigida por docente com
atuação na área cível e/ou processual civil.

