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PROJETO PEDAGÓGICO
🏳🏳 PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1. Projeto pedagógico
Este projeto pedagógico tem como finalidade servir como um manual do aluno do nosso curso de
pós-graduação em Direito Processual Civil, veiculando informações gerais e também específicas sobre a
programação, entrega do certificado de conclusão do curso, diretrizes para elaboração do TCC etc.
Contato do professor Caio Paiva, coordenador-geral dos cursos de pós-graduação do CEI, para dúvidas,
críticas e considerações de um modo geral sobre assuntos acadêmicos: profcei.caiopaiva@gmail.com.
Contato do professor Júlio Camargo de Azevedo, um dos coordenadores do curso de pós-graduação em
Direito Processual Civil, para dúvidas e orientações acadêmicas: profcei.juliocamargo@gmail.com.
Contato da administração do CEI, para dúvidas e orientações administrativas: poscursocei@gmail.com.
1.1. Breve histórico
Fundado no ano de 2013, o CEI iniciou as suas atividades oferecendo cursos preparatórios para
concursos das Defensorias Públicas. Com o reconhecimento dos alunos acerca da qualidade do material,
o CEI passou a produzir conteúdo para diversas outras carreiras, como Ministério Público, Magistratura,
Advocacia Pública e carreiras policiais, alcançando igual aceitação.
Após 7 anos, o CEI é um curso completo, preparando o aluno desde a primeira fase até a prova oral,
destacando-se com excelentes índices de aprovação.
O CEI também possui uma Editora, com publicações relevantes para a literatura jurídica. E a partir
de 2020, o CEI passou a oferecer, em parceria com instituições de ensino certificadoras, cursos de pósgraduação.
Este projeto pedagógico pretende explicar e esclarecer algumas informações importantes sobre
nosso curso de pós-graduação em Direito Processual Civil.
1.2. Justificativa
O Direito Processual Civil vem passando por intensas mutações, as quais trazem grandes impactos
teóricos e práticos. Essa disciplina está em transformação não somente em razão do Código de Processo Civil
de 2015, mas também pelos diversos influxos da tecnologia, dos métodos de solução de controvérsias, da
atuação dos tribunais brasileiros e dos novos paradigmas de acesso à justiça.
Diante de tantas novidades, é necessário um estudo atual, que posicione o aluno de maneira próxima
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aos debates, julgados e técnicas que o permitam dialogar com o que há de mais relevante em uma disciplina
extensa e repleta de desafios.
Dessa forma, a abordagem pensada para a especialização em Direito Processual Civil do CEI dividese em dois aspectos essenciais. O primeiro é a preocupação com a modernidade dos temas para que o
aluno tenha conhecimento do que há de mais atual. O segundo é o cuidado com oferecer enfoque prático,
conferindo ao aluno subsídios para desenvolver suas atividades profissionais em consonância com essas
novas tendências.
Em razão disso, o curso se destaca por oferecer, em cada módulo, o que chamamos de “aulas
transversais”, que condensam os principais assuntos abordados com atualidade e multidisciplinariedade,
assim como terá módulos específicos sobre prática jurídica, direcionados às estratégias processuais e técnicas
de elaboração de peças forenses.
A proposta pedagógica leva ainda em consideração a necessidade de inclusão de um corpo docente
multirepresentativo das variadas carreiras jurídicas (públicas e privadas), sem prescindir dos principais
aspectos práticos do Direito Processual Civil, que se revele em sintonia com a jurisprudência dos nossos
Tribunais Superiores.
Para superar os inúmeros desafios contemporâneos que cercam o Direito Processual Civil, convidamos
a todos a participarem do nosso curso. Bem-vindos à nossa especialização!
1.3. Público-alvo
Profissionais com ensino superior (graduação), de diferentes áreas – mas principalmente do Direito
–, que pretendam estudar mais profundamente a matéria de Direito Processual Civil.
1.4. Programação
Nosso curso de pós-graduação está dividido em 9 módulos e destina-se a fornecer aos alunos uma
ampla formação teórica e prática em Direito Processual Civil. As aulas do módulo seguinte somente são
disponibilizadas para o aluno que for aprovado na prova (online, de múltipla escolha) sobre o módulo
anterior.
A carga horaria de 360h – exigida pelo MEC – será dividida em videoaulas, trabalhos para avaliação
de conhecimento (online), leituras recomendadas e interação em grupo no Telegram com o professorcoordenador, havendo, portanto, possibilidade de efetivo diálogo e aprendizado com o professor-coordenador
durante todo o processo educacional.
As aulas do curso são liberadas semanalmente, sempre nas sextas-feiras (exceto quando cair em
feriado, quando a aula é publicada em outro dia). Ao final de cada módulo, teremos uma aula transversal de
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revisão e também a disponibilização do simulado de avaliação de conhecimento sobre o módulo (online).
Conforme o cronograma completo disponibilizado ao final deste documento, nosso curso começa em
fevereiro de 2021 e se encerra em março de 2022, cumprindo, assim, com o requisito – exigido por alguns
editais de concursos e também por algumas instituições públicas para pontuar a atividade de aprendizado –
de duração mínima de 12 meses.
Para os alunos que optarem por elaborar o trabalho de conclusão do curso (TCC) – optativo, de acordo
com a Resolução nº 1/2018 do MEC/CNE/CDE –, o prazo para entrega será até 31.08.2022, seis meses após
a finalização das aulas. Para o aluno que resolver não elaborar o TCC, com a aprovação final online, marcada
para o dia 04.03.2022, a solicitação do certificado de conclusão do curso já poderá ser feita na sequência.
1.5. Entrega do certificado de conclusão do curso
Após a conclusão do curso – e aprovação no TCC, para quem assim optar –, o aluno terá direito ao
certificado expedido pela instituição de ensino certificada (Faculdade CERS), desde que tenha sido atendido
como pré-requisito a documentação exigida. O certificado poderá ser solicitado a partir de 10.03.2022 e será
emitido em no máximo 30 dias a contar do requerimento. No caso dos alunos que optarem pela realização
do TCC, o certificado poderá ser solicitado logo após a aprovação pelo professor-coordenador do curso.
1.6. Trabalho de conclusão do curso (TCC)
De acordo com a nova normativa do Ministério da Educação (Resolução nº 1/2018 do CNE/CES), o
TCC não é mais obrigatório, ficando a critério do aluno a sua realização. Em caso de não interesse em realizar
o TCC, estando aprovado em todos os módulos do curso (incluindo a prova final) e cumprindo a carga horária
da metodologia da pesquisa em Direito, a sua certificação poderá ser solicitada a partir de 10.03.2022. O
certificado será emitido em no máximo 30 dias a contar do requerimento.
1.7. Regras para elaboração do TCC e concurso de monografias
Informações importantes sobre a elaboração do TCC:
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A coordenação será realizada pelo professor Júlio de Camargo Azevedo, pelo e-mail profcei.
juliocamargo@gmail.com.



O trabalho, que pode ser um artigo, deve ser composto por, no mínimo, 25 páginas, excluindo
elementos pré e pós textuais.



Elementos obrigatórios do trabalho: a) capa; b) resumo; c) sumário com indicação das páginas;
d) desenvolvimento do texto; e e) bibliografia composta de, no mínimo, 10 referências.



Elementos facultativos do trabalho: a) dedicatória; b) agradecimentos; e c) anexos.
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O texto deve ser desenvolvido em Word, com fonte Times New Roman, tamanho 12 e com
espaçamento entre linhas de 1,5.



O assunto do TCC deve tratar de algum tema que envolve o Direito Processual Civil.



A correção do TCC será realizada pelos professores coordenadores, que dispõe do prazo de 60
dias, contado do recebimento, para realizar a correção. O TCC somente pode ser enviado aos
professores coordenadores após a aprovação na prova final.



Será considerado aprovado o aluno que obter, no TCC, a pontuação mínima de 7 pontos
(valendo 10). Em caso de reprovação, o aluno disporá de mais 45 dias para proceder com as
correções e melhorias no texto e, assim, submeter seu trabalho para nova avaliação. Mantida
a reprovação, o aluno obterá o certificado de conclusão do curso sem a menção ao TCC.

Regras do concurso de TCC:


Observância das informações anteriores.



O trabalho deve ser composto de, no mínimo 80 páginas, excluindo elementos pré e póstextuais.



Os trabalhos serão avaliados pelo professores coordenadores, com auxílio de equipe.



Serão premiados três trabalhos (se forem identificados três trabalhos de destaque). O primeiro
colocado receberá o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e terá o seu trabalho publicado pela
Editora CEI. O segundo colocado receberá o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e também terá o
seu trabalho publicado pela Editora CEI. E o terceiro colocado receberá o valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) e também terá o seu trabalho publicado pela Editora CEI.



O resultado do concurso de monografias será anunciado no dia 15.11.2022.

Importante: independentemente do resultado do concurso de monografias, observando o disposto
acima, o aluno receberá a correção e a nota no prazo de 60 dias contado do recebimento.
1.8. Estágio
Embora não seja exigido pelo MEC, há a possibilidade de o aluno estagiar em outras instituições,
podendo ser celebrado convênios e acordos de cooperação com órgãos interessados. Para dúvidas sobre
celebração de convênios e acordos: poscursocei@gmail.com.
1.9. Coordenação
A coordenação da nossa pós-graduação em Direito Processual Civil está sob a responsabilidade dos
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professores Júlio Azevedo, Elie Eid e Heitor Sica.
1.10. Cronograma completo
Confira a seguir o cronograma completo do nosso curso de pós-graduação em Direito Processual
Civil, que pode ser alterado conforme necessidades supervenientes:
AULA INTRODUTÓRIA DE BOAS-VINDAS
[05.02.2021] Aula introdutória de boas-vindas | Caio Paiva, Júlio Azevedo, Elie Eid e Heitor Sica
AULAS MAGNAS
[12.02.2021] Aula magna 1 – Cândido Rangel Dinamarco
[12.02.2021] Aula magna 2 – Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
AULAS MAGNAS
[19.02.2021] Aula magna 3 – Humberto Theodoro Jr.
[19.02.2021] Aula magna 4 – Teresa Arruda Alvim
MÓDULO 1 – TEORIA GERAL DO PROCESSO
[26/02/2021] Aula 1 – Teoria geral do processo – introdução e premissas sistemáticas | Fredie Didier Jr.
[26/02/2021] Aula 2 – Evolução histórica do direito processual civil brasileiro | José Rogério Cruz e Tucci
[05/03/2021] Aula 3 – Constituição e processo | Cássio Scarpinella Bueno
[05/03/2021] Aula 4 – Jurisdição (conceito, características, princípios, espécies, autocomposição, autotutela,
arbitragem, tribunais administrativos e fenômenos contemporâneos) | Antônio do Passo Cabral
[12/03/2021] Aula 5 – Ação e defesa (teorias, visão constitucional, classificação, elementos e condições) |
Heitor Sica
[12/03/2021] Aula 6 – Processo (conceito, pressupostos processuais, processo e procedimento) | Paula
Sarno Braga
[12/03/2021] Aula 7 –  Funções essenciais à justiça (Magistratura. Defensoria Pública. Ministério Público.
Advocacia Pública. Advocacia Privada) | Júlio Azevedo
[19.03.2021] Aula 8 – Aula transversal sobre novos institutos fundamentais do processo com o professor
Heitor Sica e disponibilização do simulado para avaliação de conhecimento do módulo
MÓDULO 2 – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: PARTE GERAL
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[26/03/2021] Aula 9 – Normas fundamentais e a Lei de Introdução das Normas ao Direito brasileiro | Júlio
Azevedo
[26/03/2021] Aula 10 – Interpretação e aplicação das normas processuais civis no tempo e no espaço |
Beclaute Oliveira Silva
[02/04/2021] Aula 11 – Competência internacional e cooperação jurisdicional internacional | Camilo Zufelato
[02/04/2021] Aula 12 –   Competência nacional (determinação, modificação, controle e cooperação) |
Fernando Gajardoni
[09/04/2021] Aula 13 – Distribuição do custo do processo: custas e honorários | Bruno Lopes
[09/04/2021] Aula 14 – Partes e procuradores, deveres e litigância de má-fé | Rafael Abreu
[16/04/2021] Aula 15 – Atos processuais: forma, tempo e lugar. Prazos processuais | Marcelo Ribeiro
[16/04/2021] Aula 16 – Comunicação dos atos processuais | Flávia Hill
[23/04/2021] Aula 17 – Negócios jurídicos processuais | Marília Siqueira da Costa
[23/04/2021] Aula 18 –  Invalidades processuais | Eduardo Talamini
[30/04/2021] Aula 19 – Litisconsórcio | Elie Pierre Eid
[30/04/2021] Aula 20 –  Intervenção de terceiros | Pedro Henrique Nogueira
[30/04/2021] Aula 21 –  Tutela provisória de urgência e de evidência | Thiago Siqueira
[07/05/2021] Aula 22 – Aula transversal sobre aplicação das normas fundamentais ao longo do CPC e na
legislação extravagante com o professor Edilson Vitorelli e disponibilização do simulado para avaliação de
conhecimento do módulo
MÓDULO 3 – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: PROCEDIMENTO COMUM
[14/05/2021] Aula 23 – Petição inicial (elementos e juízo de admissibilidade e improcedência liminar do
pedido) | Marcos Vinicius Pinto
[14/05/2021] Aula 24 – Audiência de conciliação e os Métodos Consensuais (art. 334) | Daniela Gabbay
[21/05/202] Aula 25 – Contestação, reconvenção e revelia | Daniel Miranda
[21/05/2021] Aula 26 – Providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo. Julgamento
parcial de mérito – Clarisse Frechiane Lara Leite
[28/05/2021] Aula 27 – Saneamento e organização do processo | Silas Silva Santos
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[28/05/2021] Aula 28 – Teoria geral da prova (princípios, ônus da prova) | William Santos Ferreira
[04/06/2021] Aula 29 – Produção antecipada de prova | Flávio Luiz Yarshell
[04/06/2021] Aula 30 – Provas em espécie | Vitor de Paula Ramos
[11/06/2021] Aula 31 – Tipologia e motivação das decisões judiciais decisões interlocutórias e sentença.
Classificações e elementos das sentenças. Extinção do processo com e sem exame de mérito | Rodrigo
Ramina de Lucca
[11/06/2021] Aula 32 – Coisa julgada e outros fenômenos de estabilização | Thiago Siqueira
[18/06/2021] Aula 33 – Aula transversal sobre reestruturação do procedimento comum e flexibilização
procedimental com o professor Fredie Didier Jr. e disponibilização do simulado para avaliação de conhecimento
do módulo
MÓDULO 4 – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: EXECUÇÃO
[25/06/2021] Aula 34 – Teoria geral da execução | Heitor Sica
[25/06/2021] Aula 35 –  Títulos executivos | Marcelo Abelha
[02/07/2021] Aula 36 – Medidas executivas típicas e atípicas, sub-rogatórias e coercitivas | Marcos Minami
[02/07/2021] Aula 37 – Responsabilidade patrimonial e fraudes | Thiago Siqueira
[09/07/2021] Aula 38 – Liquidação de sentença | Guilherme Bozzo
[09/07/2021] Aula 39 – Cumprimento de sentença (definitivo e provisório) | Rogéria Dotti
[16/07/2021] Aula 40 – Cumprimento de sentença e execução das obrigações de fazer, não fazer e entregar
coisa | Ricardo de Barros Leonel
[16/07/2021] Aula 41 – Cumprimento de sentença e execução das obrigações de pagar quantia | Marcos
Minami
[23/07/2021] Aula 42 – Processo de execução fundado em título executivo extrajudicial: parte geral e
procedimento | José Carlos Baptista Puoli
[23/07/2021] Aula 43 – Defesas do executado no cumprimento de sentença e na execução fundada em título
executivo extrajudicial | Marcos Vinícius Borges
[23/07/2021] Aula 44 – Penhora, avaliação e expropriação executiva | Marco Antônio Rodrigues
[30/07/2021] Aula 45 – Aula transversal sobre cognição do juiz na execução civil com o professor Heitor Sica
e disponibilização do simulado para avaliação de conhecimento do módulo
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MÓDULO 5 – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: ORDEM DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS
[06/08/2021] Aula 46 – Julgamento colegiado e monocrático nos tribunais | Paulo Mendes de Oliveira
[06/08/2021] Aula 47 – Ampliação do colegiado (art. 942) | Daniel Amorim Assumpção Neves
[13/08/2021] Aula 48 –  O “microssistema de precedentes” vinculantes no CPC/2015 e teoria de precedentes
(histórico, fundamentos, natureza jurídica e requisitos de formação). As técnicas de distinção (distinguishing)
e de superação (overruling) | Lucas Buril
[13/08/2021] aula 49 – Incidente de Assunção de Competência (IAC). Incidente de resolução de demandas
repetitivas (IRDR) | Sofia Temer
[13/08/2021] Aula 50 – Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Homologação de Decisão Estrangeira
e da Concessão do exequatur à Carta Rogatória | Anissara Toscan
[20/08/2021] Aula 51 – Aula transversal sobre o microssistema de precedentes brasileiros e o futuro do
Direito Processual Civil com o professor Daniel Mitidiero e disponibilização do simulado para avaliação de
conhecimento do módulo
MÓDULO 6 – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: RECURSOS E AÇÕES AUTÔNOMAS DE IMPUGNAÇÃO
[27/08/2021] Aula 52 – Teoria geral dos recursos (Juízo de admissibilidade e juízo de mérito dos recursos,
efeitos recursais e princípios) – Carol Uzeda
[27/08/2021] Aula 53 – Apelação | Flávio Cheim Jorge
[03/09/2021] Aula 54 – Agravo de Instrumento | Fabiano Carvalho
[03/09/2021] Aula 55 – Agravo interno, Recurso Ordinário e Embargos de Divergência | Paulo Mendes de
Oliveira
[10/09/2021] Aula 56 – Embargos de Declaração | Carlos Frederico Bastos Pereira
[10/09/2021] Aula 57 – Recursos para os tribunais superiores: visão geral | Heitor Sica
[17/09/2021] Aula 58 – Recurso Especial | Rodrigo Barioni
[17/09/2021] Aula 59 – Recurso Extraordinário | Pedro Miranda de Oliveira
[24/09/2021] Aula 60 – Recursos repetitivos | Bruna Braga da Silveira
[24/09/2021] Aula 61 – Ação Rescisória | Elie Pierre Eid
[01/10/2021] Aula 62 – Reclamação | Gustavo Azevedo
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[01/10/2021] Aula 63 – Mandado de Segurança contra ato jurisdicional | Daniel Zveibil
[08/10/2021] Aula 64 – Aula transversal sobre teoria geral do controle das decisões judiciais com o professor
Elie Pierre Eid e disponibilização do simulado para avaliação de conhecimento do módulo
MÓDULO 7 – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DO CPC E DA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE
[15/10/2021] Aula 65 – Ação de Consignação em Pagamento. Ação de Exigir Contas | Rodrigo Mazzei
[15/10/2021] Aula 66 – Das Ações Possessórias. Ação de Divisão e da Demarcação de Terras Particulares |
César Leonardo
[22/10/2021] Aula 67 – Embargos de Terceiro. Oposição | Eduardo Lamy
[22/10/2021] Aula 68 – Ação Monitória | Eduardo Talamini
[29/10/2021] Aula 69 – Processo civil aplicado ao direito de família: O procedimento especial para as ações
de família no CPC/2015, Alimentos e o CPC/2015. Reconhecimento e dissolução do vínculo afetivo/conjugal.
Parentalidade, direito ao nome e processo, Herança, inventário e partilha | Fernanda Tartuce
[29/10/2021] Aula 70 – Microssistema dos Juizados Especiais Cíveis: visão geral dos juizados especiais
(histórico, fundamentos e princípios), O procedimento na Lei 9.099/95. Especificidades das Leis 10.259/2001
(Juizados Especiais Cíveis da Justiça Federal) e 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública) | Maurício
Cunha
[05/11/2021] Aula 71 – Processo civil empresarial: ação de dissolução de sociedade; ação de invalidação
de deliberação assemblear; desconsideração da personalidade jurídica; ação de responsabilidade do
administrador; falência e recuperação judicial; arbitragem societária | Marcelo Vieira Von Adamek
[05/11/2021] Aula 72 – Fazenda Pública em juízo: prerrogativas processuais, ações constitucionais,
desapropriação, liminares contra o Poder Público, execução contra a Fazenda Pública | Leonardo da Cunha
[05/11/2021] Aula 72 – Dos Procedimentos de Jurisdição Voluntária | Robson Godinho
[12/11/2021] Aula 73 – Aula transversal sobre teoria geral dos procedimentos especiais e migração de técnicas
com o professor Alexandre Freitas Câmara e disponibilização do simulado para avaliação de conhecimento
do módulo
MÓDULO 8 – ACESSO À JUSTIÇA E NOVAS TECNOLOGIAS
[19/11/2021] Aula 74 – Assistência Jurídica no Brasil | Diogo Esteves
[19/11/2021] Aula 75 – O Futuro do Processo Coletivo Brasileiro | Hermes Zaneti Jr.
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[26/11/2021] Aula 76 – Métodos Adequados de Resolução de Conflitos, Justiça Multiportas e Técnicas
Consensuais (negociação, mediação e conciliação) | Daniela Gabbay
[26/11/2021] Aula 77 – Arbitragem | João Lessa
[03/12/2021 Aula 78 – Acesso à Justiça e Litigância Repetitiva | Cecília Aspertti
[03/12/2021] Aula 79 – Aspectos processuais do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados
| João Victor Longhi
[10/12/2021] Aula 80 –   Inteligência artificial e ODR’s - Online Dispute Resolutions (Métodos Online de
Resolução de Conflitos) | João Francisco
[10/12/2021] Aula 81 –  Cortes online e o futuro do Poder Judiciário | Francisco Laux
[17/12/2021] Aula 82 – Blockchain e o futuro da prova | Leonard Shmitz
[17/12/2021] Aula 83 – A Regulação da Inovação: sandbox, economia compartilhada e tecnologias disruptivas
| Giovani Ravagnini
Intervalo
[21/01/2022] Aula 82 – Aula transversal sobre acesso à justiça, novas tecnologias e o Direito Processual Civil
com o professor Júlio Azevedo e disponibilização do simulado para avaliação de conhecimento do módulo
MÓDULO 9 – DIREITO PROCESSUAL APLICADO
[28/01/2022] Aula 83 – Petição inicial | Bianca Richter
[28/01/2022] Aula 84 – Contestação e reconvenção | Guilherme Bozzo
[04/02/2022] Aula 85 – Tutelas provisórias | Adriano Camargo Gomes
[04/02/2022] Aula 86 – Apelação | João Vitor Carloni de Carvalho
[11/02/2022] Aula 87 – Agravo de Instrumento e Agravo Interno | Luiza Silva Rodrigues
[11/02/2022] Aula 88 – Embargos de declaração, ROC e Embargos de divergência | Carlos Frederico Bastos
Pereira
[18/02/2022] Aula 89 – Recursos excepcionais: visão estratégica e juízo de admissibilidade | Fernanda
Medina Pantoja
[18/02/2022] Aula 90 – Recurso especial | Ravi Peixoto
[18/02/2022] Aula 91 – Recurso extraordinário | Pedro Miranda de Oliveira
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Pós-graduação em
Direito Processual Civil
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PROJETO PEDAGÓGICO

[25/02/2022] Aula 92 – Aula transversal sobre estratégias processuais e aspectos práticos dos recursos
para os Tribunais Superiores com o professor Heitor Sica e disponibilização do simulado para avaliação de
conhecimento do módulo
MÓDULO 10 – METODOLOGIA DA PESQUISA EM DIREITO
[01.03.2022] Aulas 93, 94 e 95: professor a definir
PROVA FINAL ONLINE
[04.03.2022] Prova final online
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