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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O presente documento compõe um projeto institucional, que é parte de um sistema de 

educação integrado à sociedade. 

Nesse sentido, este Projeto Pedagógico define perfis profissionais, objetivos, conteúdos, 

metodologia, recursos didáticos, avaliação, enfim, coordena os esforços em direção a objetivos 

e compromissos para os cursos de pós-graduação da Escola Paulista de Direito. 

 
 
 

2 PERFIL INSTITUCIONAL 
 
 
 

2.1 HISTÓRICO 
 

A Faculdade Escola Paulista de Direito, desde seu projeto original, tem como escopo 

oferecer um ensino superior em Direito diferenciado e interdisciplinar, abrangendo uma 

formação de conhecimentos que propicie a formação de novos profissionais com senso crítico, 

espírito científico e consciência social do Direito como importante instrumento de 

transformação.  

A Faculdade Escola Paulista de Direito, constituída em 2004, com limite de atuação, 

sede e foro no Município de São Paulo, Estado de São Paulo é um estabelecimento particular 

de ensino superior mantido pela Instituição Escola Paulista de Ensino Superior – IEPES, 

entidade jurídica de direito privado, de natureza educacional, cultural e social. Em sua história, 

a Instituição vem desenvolvendo projetos pedagógicos e institucionais voltados para os 

interesses e necessidades da comunidade local e regional. Sua missão educacional é a de 

formar profissionais juristas aptos a servir à comunidade, guiados pelos princípios éticos e 

democráticos que orientam os parâmetros pedagógicos e cultural da Instituição.  

Levando em consideração uma linha político-pedagógica que entende a educação como 

atividade ético-social, conduzida pela obrigação de formar cidadãos profissionalmente 

capacitados para atuar de forma contextualizada e eticamente comprometida com os valores 

sociais da liberdade, da igualdade e da dignidade, a Faculdade Escola Paulista de Direito tem 

como primazia a consolidação de um plano estratégico proposto para oferecer um ensino 

superior de qualidade, promovendo para a região paulistana um importante centro de 

conhecimento capaz de levar, de modo eficaz, o alcance de excelência do desenvolvimento 

socioeconômico e político do Estado de São Paulo, propiciando sempre o bem-estar e a 

inclusão de toda a sociedade, em equilíbrio com os objetivos constituídos no meio institucional.  
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Projetada inicialmente no formato de uma Instituição de Pós-Graduação em Direito, em 

treze anos de funcionamento nos moldes mencionados, a Faculdade Escola Paulista de Direito 

tornou-se referência nacional e internacional na formação de pós-graduandos.  

Na Pós-Graduação Stricto Sensu, a Instituição oferece o Curso de Mestrado Acadêmico 

em Direito, no seguinte formato: Área de Concentração em "Soluções alternativas de 

controvérsias empresariais"; Linhas de Pesquisa em 1) Princípios e Mecanismos do Sistema 

Nacional de Soluções extrajudiciais de controvérsias e 2) Sistemas Internacionais de soluções 

extrajudiciais de controvérsias.  

Posteriormente, despertada pelo padrão de referência alcançado pela Instituição em seu 

formato de Pós-Graduação, a ampla demanda do público externo para a configuração de um 

programa de Graduação, tornou imprescindível que a Faculdade Escola Paulista de Direito, 

em sua gestão, tomasse a iniciativa por implementar o novo formato e, no ano de 2013, 

oficializasse a integração do programa de Graduação em Direito aos serviços disponibilizados 

pela Instituição.  

Com a aprovação do programa realizada no ano anterior, como projeto pedagógico 

inicial do curso de Graduação em Direito, a Instituição gravitou seus objetivos em torno do 

intuito de formar profissionais capacitados para atuar nas diversas áreas jurídicas, tendo, 

porém, como objetivo central o de propiciar ao aluno o entrosamento com experiências de 

leitura, debate e pesquisa que, reunidas, concentram as habilidades e competências 

necessárias para uma atuação jurídica norteada pelo desenvolvimento contínuo de um senso 

de responsabilidade, da ética e da excelência no que sempre esteve proposta a realizar. 

 
2.2 MISSÃO 

 
A proposta educacional da EPD é formar pessoas comprometidas em identificar e 

resolver os problemas que as cercam e gerar valores para sociedade, enquanto tornam-se 

protagonistas de seus aprendizados através da plena participação em sala de aula. 

Nosso corpo docente é constantemente avaliado a fim de garantir a transmissão efetiva 

do seu conhecimento e proporcionar o ambiente propício ao despertar do interesse do 

estudante pelo saber, através de reflexões e aprofundamentos teóricos e práticos, nas diversas 

áreas do conhecimento jurídico. 

A EPD tem por missão produzir e difundir conhecimentos, transformando-os em valores, 

através da pesquisa, da cultura e das ciências jurídicas, visando à formação humanística de 

seus alunos. Como centro de excelência em estudos pós-graduados em Direito e áreas 

correlatas, a EPD segue três conceitos fundamentais: 

 

1. Aliança estratégica entre teoria e prática; 

2. Dinamismo didático de um corpo docente de primeiro nível; 
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3. Linhas de pesquisa marcadas pela qualidade e pela modernidade. 

 

Com esta filosofia de trabalho, a EPD tem formado profissionais que se tornam 

referências no segmento jurídico e áreas afins. 

 

3. APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

O Curso de Pós-Graduação lato sensu em Direito Processual Civil da Escola Paulista 

de Direito – EPD é focado no sistema processual brasileiro após a edição do Código de 

Processo de 2015. Assim, busca não só a atualização e reciclagem do profissional que se 

formou à luz do sistema anterior, como também visa a formação continuada e a melhor 

capacitação para profissionais de área jurídica, sendo possível ainda reconhecer como objetivo 

do curso o desenvolvimento da capacidade de pesquisa e a ampliação do raciocínio crítico. 

Dividido em três Módulos, o Curso enfrenta, de forma profunda, todo o processo civil 

brasileiro – sempre com o foco na solução de problemas práticos do cotidiano forense, mas 

sem descuidar da precisão teórica – da seguinte forma: 

a) No Módulo I, há o estudo dos “Institutos Fundamentais e Tutela Provisória”, ou seja, a 

Parte Geral do Código, cujas regras se aplicam a todos os processos e procedimentos; 

b) No Módulo II, analisa-se o Processo de Conhecimento (Livro I da Parte Especial do 

Código) em toda a sua variação abordando os procedimentos Comum e Especiais de 

modo a preparar o profissional para as praticas mais frequentes no foro; 

c) No Módulo III, como fechamento do curso, há o estudo dos demais livros da Parte 

Especial do CPC (execução e recursos), bem como – de modo a se obter mais sinergia 

e otimizar o tempo do discente no processo de aprendizagem – também o cumprimento 

de sentença. O Módulo, então, é denominado “Cumprimento de Sentença, Execução e 

Recursos”. 

O corpo docente selecionado pelos coordenadores é altamente qualificado e os 

professores são pós-graduados em Direito, mestres e doutores, com atuação reconhecida não 

só na docência, mas na prática, seja da advocacia, judicatura, Ministério Público ou outras 

carreiras jurídicas. 

A tendência metodológica é a que prefere a diversidade de professores, de modo a 

que, aos alunos, possam ser repassadas e discutidas visões variadas do fenômeno e da 

experiência jurídicos, algo tão necessário no Direito, especialmente em um momento em que 

ainda se está diante da formação jurisprudencial deste novel sistema processual. 
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4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO CURSO 
 
 

Título do Curso 

Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil 

 
Modalidade 

Presencial 

 
Área de Concentração 

Ciências Sociais Aplicadas 

 
Coordenadoria/Instituição/Órgão Proponente 

Escola Paulista de Direito – EPD  

 
Coordenador (a) do curso 

Professores: Fernanda Tartuce e Luiz Dellore 
Carga Horária Total 

360 horas 

 
Público Alvo 

 

Bacharéis, Advogados, Procuradores, Defensores, Membros do Ministério Público e da 

Magistratura, Professores, Consultores, Servidores públicos e demais profissionais que 

atuam em assuntos relacionados ao Direito Processual Civil. 
Número de Vagas 

160 

 
 

 

Turno de Funcionamento 

Matutino ( )  Vespertino ( ) Noturno ( ) Integral ( x  ) 

 
Período de oferecimento 

Turmas iniciando em março ou agosto 

 
Dias da semana em que serão ministradas as aulas 

      Sabado 

 
           Duração 
 

18 meses 

 
 

4.1 Inscrição/Seleção/Matrícula 
 
4.1.1 Inscrição e matrícula 

 

Local: Site da Faculdade Escola Paulista de Direito ou presencialmente na Avenida da 
Liberdade, 956, São Paulo/SP. 

 
Período e Horário 

De segunda a sexta, das 8h às 21h e sábado das 8h às 13h. 

 
Documentação exigida 
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- Cópia do diploma da graduação; 
- Cópia do histórico escolar; 
- Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
- Cópia do RG; 
- Cópia do CPF; 
- Cópia do comprovante de residência (conta de luz, telefone). 

 
 
 
 

4.2  JUSTIFICATIVA DO CURSO 

 
O presente curso de pós-graduação está justificado na grande importância dos temas 

correlatos para a prática da composição adequada de confitos no país, tratando de assuntos e 

matérias relevantes para a solução de controvérsias pela via jurisdicional. 

 
 

4.3 OBJETIVOS 
 
4.3.1 Objetivo Geral 

 

O Curso de Pós-Graduação em Direito Processual Civil busca o aprimoramento dos 

profissionais sobre vários temas relacionados a esse ramo do Direito, tanto no aspecto prático 

como teórico, visando a trazer aos participantes sólidas informações e formação no âmbito do 

Direito Processual Civil, considerando o sistema trazido pelo CPC 2015. 

Assim, o curso busca aprimorar a atuação em juízo do profissional do Direito, qualquer 

que seja a sua formação e carreira. 

 
4.3.2 Objetivos Específicos 
 

- Atualização dos discentes quanto às mudanças legislativas e jurisprudenciais, com 

destaque para o CPC 2015.  

- Trazer conhecimento técnico a respeito das principais posições doutrinárias dos temas 

correlatos.  

- Propiciar a compressão do fenômemo jurídico em todas as suas matizes, sejam teóricas 

ou práticas.  

- Trazer ao aluno uma plena possibilidade de atuação no mercado jurídico.  

- Possibilitar o contato com outros profissionais da área jurídica (networking). 

- Trazer autonomia e empregabilidade ao aluno, propiciando uma visão crítica dos 

principais aspectos jurídicos que são analisados no curso.  

 

4.4 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO 
 

 No Quadro 1 estão relacionadas as disciplinas e suas respectivas cargas 
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horárias. 

 
 
 

MATRIZ CURRICULAR 

Direito Processual Civil 

1º MODULO Institutos Fundamentais e 

Tutela Provisória  

Carga Horária 100 Horas 

Princípiologia 5h 

Jurisdição e competência 20h 

Partes, procuradores, litisconsórcio e 
intervenção de terceiros 

20h 

Juiz, MP, defensoria, advocacia e auxiliares da 
justiça 

20h 

Atos processuais e nulidades 20h 

Tutela provisória 15h 

TOTAL:  100h 

2º MÓDULO Procedimento Comum e 

Procedimentos Especiais 

Carga Horária 100 Horas 

Petição Inicial 10h 

Defesa do réu 10h 

Direito probatório 15h 

Sentença e coisa julgada 10h 

Procedimentos especiais de jurisdição 
contenciosa 

25h 

Procedimentos especiais de jurisdição voluntária 10h 

Procedimentos especiais previstos em 
legislação extravagante 

20h 

TOTAL:  100h 

3º MODULO - Cumprimento de 

Sentença, Execução e Recursos 

Carga Horária 100 Horas 

Cumprimento de sentença e impugnação 15h 

Execução e defesa do executado 20h 

Teoria Geral dos Recursos 10h 

Recursos em espécie 35h 

Processos nos Tribunais 20h 

TOTAL: 100h 

Disciplinas complementares (modalidade a distância) Carga Horária 60 horas 

   

METODOLOGIA CIENTIFICA DA PESQUISA JURÍDICA 30h 

DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 30h 
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TOTAL: 2 Disciplinas   

  

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS  360 

 
 
 

4.5 Programas de Ensino 

 
 

Os Programas de Ensino do Curso de Especialização Lato Sensu em Direi to 

Processual Civil  são organizados em consonância com a proposta do curso, desta 

forma, é possível verificar a adequação e atualização de ementas, conteúdos 

programáticos e bibliografias adotadas. 

 
4.6 Qualificação Docente 

 
 

No Quadro 3 estão relacionados os docentes do curso e sua respectiva 

titulação. 

 
 

Quadro 3 – Docentes e titulação. 
 

Docentes Titulação 

Fernanda Tartuce Silva Doutora 

Luiz Guilherme Pennacchi Dellore 
Pós-
Doutor 

Marina Vezzonni Mestre 

Antonio de Pádua Notariano Júnior Doutor 

Gilberto Maistro Junior Mestre 

Daniel Penteado de Castro Doutor 

Denis Donoso Mestre 

Bianca Richter Mestre 

Caio Sasaki Coelho Mestre 

Andre Pagani Doutor 

Anna Paola Bonagura Mestre 

Gilberto Gomes Bruschi Doutor 

Fabrizzio Mateucci Vicente Doutor 

Luís Eduardo Simardi Fernandes Mestre 

Fernando Cota Mestre 

Silas Santos Silva Doutor 

Monica Bonetti Couto Doutora 

http://www.epd.edu.br/professores/fernanda-tartuce-silva
http://www.epd.edu.br/professores/luiz-guilherme-pennacchi-dellore
http://www.epd.edu.br/professores/antonio-de-padua-notariano-junior
http://www.epd.edu.br/professores/daniel-penteado-de-castro
http://www.epd.edu.br/professores/denis-donoso
http://www.epd.edu.br/professores/gilberto-gomes-bruschi
http://www.epd.edu.br/professores/lia-carolina-batista-cintra
http://www.epd.edu.br/professores/monica-bonetti-couto
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4.7 Recursos Didático-Pedagógicos 
 

Aulas expositivas, com uso de tecnlogia ou não, com abordagens doutrinárias e 

jurisprudenciais dos temas corrlatos. Aplicação de seminários práticos de avaliação, com 

análise de casos concretos e de julgados.  

 

      4.8 Avaliação 

O modelo proposto inclui o acompanhamento da aprendizagem, do comportamento 

e do impacto, considerando como objetos do processo de avaliação, concomitantemente, o 

desempenho do aluno e o próprio programa de formação. Para tal, são utilizados recursos 

tradicionais e instrumentos complementares de acompanhamento, como questionários, 

provas discursivas e seminários. 

 

 

 

5. CONTROLE ACADÊMICO 

 

O controle dos resultados das avaliações será realizado pela Secretaria da Pós-

Graduação da Instituição, que os arquivará. 

 

 

6 CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 
 

 

Após o cumprimento de todas as disciplinas e sendo aprovado em todas as 

etapas, o pós-graduando recebe o título de especialista. 

 

7. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Considerando a resolução do MEC N.01/06.04.2018, a entrega do Trabalho de 

Conclusão de Curso e realização da defesa presencial passou a ser opcional para os cursos 

de Pós-Graduação lato sensu. 

Assim, a EPD adota essa diretriz do Ministério da Educação, deixando a entrega do 

trabalho e defesa presencial opcionais. 

Contudo, é preciso levar em consideração algumas informações e passo a passo para 

solicitação da dispensa do TCC. Segue: 
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1. A solicitação da dispensa do TCC, deve ser realizada exclusivamente pelo aluno via 

Requerimento de Dispensa TCC; 

2. A dispensa corresponde apenas ao TCC, as disciplinas de Didática do Ensino Superior 

e Metodologia do Trabalho Científico continuam sendo avaliadas computadas na carga 

horária total do curso. A partir de abril de 2019, estas disciplinas passaram a ser 

ofertadas na modalidade online. 

 

8 EMENTÁRIOS E REFERÊNCIAS 
 

 

O detalhamento das ementas e das referências básicas e complementares tem 

por objetivo apresentar as informações relativas a cada disciplina constante do curso 

de pós-graduação. Porém, vale ressaltar que tanto os ementários como as bibliografias 

descritas não devem ser consideradas produtos acabados, mas sim, como instrumentos 

de revisão constantes em relação às transformações sociais, pedagógicas e 

institucionais. 

 

PLANO DE ENSINO DO MÓDULO 

NOME DO MÓDULO: Institutos Fundamentais e Tutela Provisória  
Carga horária: 100 horas. 

EMENTA Teoria geral do processo civil: princípios, elementos e pressupostos. Tutela 

provisória 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Acesso à justiça e isonomia. Ação e processo: elementos e pressupostos processuais. 

Gratuidade processual. Princípios do Processo Civil. Competência. Litisconsórcio, 

assistência e amicus curiae.  Arbitragem: aspectos processuais. Denunciação à lide, 

chamamento ao processo e desconsideração da personalidade jurídica. Negócio jurídico 

processual, deveres das partes e responsabilidade por dano processual. Citação e 

intimação. Honorários advocatícios e despesas processuais. Tutelas provisórias cautelar 

e antecipatória: semelhanças e diferenças. Tutela provisória de evidência.  Arresto, 

sequestro, arrolamento e protesto contra alienação de bens. Estabilização da tutela 

antecipada. 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica 
GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz G. P et. alii. Teoria Geral do 
Processo. Comentários ao CPC 2015. 3. ed. São Paulo: Método, 2019. 
CARACIOLA, Andrea et alii. Teoria Geral do Processo Contemporâneo. 4. Ed. São Paulo: 
Atlas, 2019. 
DELLORE, Luiz; TARTUCE, Fernanda. Manual de prática civil. 16ª ed. São Paulo: 
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Método, 2021. 
Bibliografia Complementar 
ARRUDA ALVIM, Teresa; DIDIER, Fredie et alii (Org.). Breves Comentários ao Novo 
Código de Processo Civil. 2ed.São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz G. P et. Alii. Processo de 
conhecimento e cumprimento de sentença. Comentários ao CPC 2015. 2. ed. São Paulo: 
Método, 2018. 
NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil. 13. Ed. 
Salvador: Editora Jus Podivm, 2021. 
SALLES, Carlos Alberto de, LORENCINI, Marco Antônio Garcia Lopes, e SILVA, Paulo 
Eduardo Alves da (coord.). Negociação, Mediação, Conciliação e Arbitragem. 2ª ed. RJ: 
Forense, SP: Método, 2019. 
TARTUCE, Fernanda; DELLORE, Luiz G. P.; GAJARDONI, Fernando; MACHADO, 
Marcelo Pacheco; DUARTE, Zulmar; Roque, André V. CPC na jurisprudência.  
Indaiatuba: Foco, 2018. 
TARTUCE, Fernanda. Processo Civil no Direito de Família: teoria e prática. 5ª ed. São 
Paulo: Método, 2021. 

 

PLANO DE ENSINO DO MÓDULO 

NOME DO MÓDULO: Procedimento Comum e Procedimentos Especiais 

Carga horária: 100 horas 

EMENTA  

Processo de conhecimento: parte geral e procedimento comum. Procedimentos 
especiais de jurisdições contenciosa e voluntária. Procedimentos especiais de 
legislação extravagante. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conciliação e mediação. Petição inicial: requisitos, pedido, rejeição e indeferimento. 
Reconvenção e revelia. Contestação. Providencias preliminares, saneamento e 
julgamento conforme o estado do processo. Provas: disposições gerais e ata notarial. 
Provas documental, oral e pericial. Sentença e sua liquidação. Coisa julgada: conceito, 
limites e relativização. 
Inventário e partilha. Ações possessórias. Ações relativas ao Direito de Família. 
Embargos de terceiro e oposição. Jurisdição voluntária. 
Juizados Especiais Cíveis Estaduais, Federais e da Fazenda Pública. 
Processo coletivo: interfaces com o processo individual 
Ações locatícias. Consignação em pagamento, exigência de contas e ação monitoria. 
Mandado de segurança. Ações do controle de constitucionalidade. 

 

Bibliografia Básica 

GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz G. P et. Alii. Processo de 
conhecimento e cumprimento de sentença. Comentários ao CPC 2015. 2. ed. São Paulo: 
Método, 2018. 
DELLORE, Luiz; TARTUCE, Fernanda. Manual de prática civil. 16ª ed. São Paulo: 
Método, 2021. 
TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 6ª ed. São Paulo: Método, 2021. 
Bibliografia Complementar 
ARRUDA ALVIM, Teresa; Fredie Didier et alii (Org.). Breves Comentários ao Novo 
Código de Processo Civil. 2ed.São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2021. 
NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil. 13. Ed. 
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Salvador: Editora Jus Podivm, 2021. 
TARTUCE, Fernanda; DELLORE, Luiz G. P.; GAJARDONI, Fernando; MACHADO, 
Marcelo Pacheco; DUARTE, Zulmar ; Roque, André V. CPC na jurisprudência.  
Indaiatuba: Foco, 2018 

 

PLANO DE ENSINO DO MÓDULO 

NOME DO MÓDULO: Cumprimento de Sentença, Execução e Recursos 

Carga horária: 100 horas 

EMENTA  

Cumprimento de sentença. Execução: teoria geral, defesa e execução específica. 
Recursos: teoria geral e recursos em espécie. Informatização do processo e ação 
rescisória. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Cumprimento de sentença para pagar quantia. Cumprimento de sentença em face da 

Fazenda Pública. Cumprimento da sentença que fixa alimentos. Cumprimento de 

sentença que fixa obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. 

Princípios da execução. Título executivo extrajudicial e execução de alimentos. 

Responsabilidade patrimonial. Execução: cabimento, requisitos, petição inicial, 

competência e citação. Defesa no processo de execução. Expropriação de bens e 

extinção da execução. Execuções para entrega de coisa, fazer e não fazer.  

Teoria geral dos Recursos: princípios e admissibilidade. Apelação. Agravo de 

instrumento. Recurso especial. Agravos em segundo grau e embargos de Declaração. 

Recurso extraordinário. Conflito, assunção de competência e reclamação. 

Informatização do processo. Ação rescisória. 

Bibliografia Básica 
GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz G. P et. alii. Execução e recursos. 
Comentários ao CPC 2015. 2. ed. São Paulo: Método, 2018. 
GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz G. P et. Alii. Processo de 
conhecimento e cumprimento de sentença. Comentários ao CPC 2015. 2. ed. São Paulo: 
Método, 2018. 
DELLORE, Luiz; TARTUCE, Fernanda. Manual de prática civil. 16ª ed. São Paulo: 
Método, 2021. 
TARTUCE, Fernanda. Processo Civil no Direito de Família: teoria e prática. 5ª ed. São 
Paulo: Método, 2021. 
Bibliografia Complementar 
ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 9. Ed. São Paulo: RT, 2017. 
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