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2. EMENTA  

Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. 

Procedimentos especiais de jurisdição voluntária.  

Ação Rescisória. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

O desenvolvimento lógico da compreensão da dinâmica do direito processual civil induz 

que, após a análise do rito comum no processo de conhecimento, sejam apresentados ao 

aluno os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de jurisdição voluntária, 

como forma de se completar o ciclo de estudos relacionado ao processo de conhecimento 

e prepará-lo adequadamente para as etapas seguintes (Processo de Execução e Cautelar). 

Nesse mesmo ciclo, e como forma de encerramento do estudo do processo de 

conhecimento, também é apresentado ao aluno o procedimento da ação rescisória, como 

instrumento próprio e de rito especial que visa ao afastamento da coisa julgada segundo 

hipóteses restritas e de acordo com a dinâmica estabelecida no código de processo civil.  
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4. OBJETIVO 

 

Propiciar ao aluno de Direito a compreensão da dinâmica procedimental que envolve os 

vários procedimentos especiais, tanto os de jurisdição contenciosa como os de jurisdição 

voluntária, com ênfase a respeito da necessidade de se traçar procedimentos que destoam 

do rito comum, para atender às especificidades do direito material objeto da discussão em 

juízo. 

 

 

5. PROGRAMA 

 

1. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa 
1.1 – Consignação em pagamento 
1.2 - Ação de exigir contas 
1.3 – Ações possessórias 
1.4 – Inventário e partilha 
1.5- Ação monitória 
1.6 – Mandado de segurança individual e coletivo 
 
2. Procedimentos especiais de jurisdição voluntária 
2.1 – Disposições gerais 
2.1 – Alienação judicial 
2.3 – Divórcio e separação consensuais 
2.4 – Herança jacente 
2.5 – Interdição 
 
3. Ação rescisória  
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6. METODOLOGIA 

O conteúdo da disciplina será desenvolvido utilizando-se as seguintes plataformas: 

a) Aulas Expositivas: aulas presenciais, com exposição temática visando o debate entre os alunos 

b) Plataforma Microsoft Teams: sala de aula virtual para postagem de materiais (slides de aula, textos 

para leitura, exercícios de fixação e atividades avaliativas). Link será disponibilizado no início das 

aulas; 

c) Ensino Participativo: debates de temas e textos relacionados ao programa da disciplina, mediante 

atribuição de pontos; 

d) Estudos de casos: disponibilização de cópia de processsos públicos e encerrados, para que os 

alunos possam identificar os atos processuais praticados, segundo as lições prévias, para que se 

possa fomentar o debate sobre a sua adequação jurídica.  

 

 
 

7 . CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 
 

 

SEMANA 
 

CONTEÚDO 
 

ATIVIDADES 
ASSÍNCRONAS/AVALIATIVAS 

 

ATIVIDADES SÍNCRONAS 

 

01/03/2021 
INÍCIO DO 
SEMESTRE 
LETIVO 

 

 
 

CH 60h 

 
1ª 

Revisão geral, 
apresentação  da 
disciplina, metodologia, 
indicação de materiais 

 - Aula ao vivo  
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2ª 

Introdução geral aos 
Procedimentos 
Especiais. Princípios e 
procedimento padrão 

 
 

Aula ao vivo  

 
 

3ª 

 
Consignação em 
Pagamento 
extrajudicial e 
procedimento judicial 

Estudo de caso 
 
Aula ao vivo e parte 
em atividade 
assíncrona 

 
 

4ª 

Ação de Exigir 
Contas e 
introdução às 
Ações 
Possessórias 

  
Aula ao vivo  

 
 

5ª 

Ações Possessórias  Questionário a ser respondido 
com consulta à jurisprudência  

 

Aula ao vivo e parte 
em atividade 
assíncrona 

 
 

6ª 

 
Inventário e Partilha 

Questionário a ser respondido 
com consulta à doutrina básica 

 

Aula ao vivo e parte 
assíncrona 

7ª  
Ação Monitóra 
Atividade Avaliativa 

 
 
Aula ao vivo  

 

8ª 
 
Mandado de Segurança 
Individual e Coletivo 
 
Estudo de Caso 

Estudo de processo findo  

Aula ao vivo  e parte 
assíncrona 
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9ª 

Introdução aos 
Procedimentos Especiais 
de Jurisdição Voluntária 
Princípios 
Procedimento padrão 

 
 
 
Aula ao vivo  

 
 

10ª 

Alienação Judicial 
Herança Jacente 
 

  

Aula ao vivo  

 
 

11ª 

Divórcio e Separação 
consensuais 
I 
 

 
 

Aula ao vivo  

 
 

12ª 

Interdição 

Atividade Avaliativa 

 
 

Aula ao vivo  

13ª Ação Rescisória – 
conceito, princípios, 
hipóteses permissivas 

 
Aula ao vivo  

14ª 
Ação 
Resciória – 
procedimento  

Resolução de questões de 
concursos público diversos 

Aula ao vivo e parte 
assíncrona 

15ª 
Encontro final 
avaliativo 

 
Aula ao vivo via 

Teams 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 

 

19/06/2021 Término do período 
letivo especial 

  

 

8. AVALIAÇÃO 

 
a) 02 (quatro) trabalhos avaliativos escritos individuais (questionários, leituras, fichamentos, criação 

de conteúdo), sobre as temáticas abordadas a cada módulo, no valor de 10,0 (dez) pontos cada. 

As atividades serão apresentadas com antecedência mínima de 3 dias e devem ser postadas na 

plataforma Microsoft Teams dentro do prazo estipulado (para cada dia de atraso na postagem, 

será descontado 10% (dez por cento) da nota atribuída à avaliação. Total: 20,0 (vintea pontos) 

 
b) 01 estudo dirigido em grupo (equipes de 4 a 6 componentes), no valor de 40,0 (quarenta) pontos. 

A atividade deve ser postada na plataforma Microsoft Teams dentro do prazo estipulado. 

Total: 30,0 (trinta pontos) 

 
c) 01 prova final, sobre conteúdos determinados pela docente com antecedência de 5 dias no valor 

de 40,0 (quarente) pontos.  

 

d) Avaliação de Recuperação: consistirá em prova única, no valor de 100 (cem) 

pontos, com prévia delimitação dos tópicos do programa a serem abordados 

 

 

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

A constante da ficha de componente curricular, recentemente atualizada por este professor, sem prejuízo 
da indicação bibliográfica atualizada segundo forem sendo lançadas obras sobre as inovações do novo 
CPC. 

 
 

OBS: Na plataforma Microsoft Teams serão postados textos de apoio e outras referências, como sites, 
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vídeos e links para enriquecer o conteúdo e contribuir para melhor aproveitamento final do aluno. 
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