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Curso: O papel do Procedimento no Direito Processual Contemporâneo 
Modalidade:  Educação à Distância - EaD 

Período: 05 de abril a 09 de maio de 2021 

Carga Horária: 30 horas 

Professor Responsável: Dr. Daniel Vianna Vargas 

Tutoria: Dr. Daniel Vianna Vargas 

PROGRAMAÇÃO 

 
Ambientação – 05 e 06 de abril 
Carga horária: 02 horas 
Vídeo de apresentação do curso; Programação; Manual do aluno; Navegando pela 
Plataforma. 

 
Módulo I – de 07 a 13 de abril 
Carga horária: 06 horas 
Tema: Introdução ao tema. Conceitos fundamentais. 
Vídeo aula 1: A relevância do procedimento no direito processual contemporâneo. 
Eixo sociológico e principiológico. Da rigidez à flexibilização. Diálogos entre efetividade 
e segurança jurídica. 
Vídeo aula 2: Adequação e adaptabilidade do procedimento. Base dogmática e 
normativa. Negócios processuais sobre procedimento. Limites da atuação do juiz. 
Perspectivas para o direito brasileiro. 
 
Encontro síncrono, via webconferência – dia 12/04/21, das 9h às 11h. 

 
Conteúdo Programático: Reexame do conceito de procedimento e delineamento 
dos seus escopos. O papel do procedimento na busca pela efetividade da tutela 
jurisdicional. A (des)necessidade da rigidez e previsibilidade procedimental no direito 
processual contemporâneo. Possibilidades e limites de modulação e customização do 
procedimento. 
Objetivos Específicos: O magistrado será capaz de estimar a dimensão 

contemporânea do procedimento e o seu papel na gestão do processo civil, com 

enfoque nas garantias processuais fundamentais.  

Metodologia: Metodologia participativa por meio de debates virtuais realizados no 

Fórum de Discussão (fatos do dia a dia, jurisprudência, questões complexas propostas 

para discussão). Encontro síncrono com os alunos. 

Avaliação de aprendizagem: Questão Formativa apresentada ao final de cada 

unidade e baseada na discussão teórica/prática dos temas propostos. Estudo de 

Casos. 

Bibliografia: 
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil - v. 1: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: 

JusPODIVM, 2015. 
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Neves, Daniel Amorim Assumpção Manual de direito processual civil : volume único. 

Salvador: JusPODIVM, 2019. 

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Manual de Direito Processual Civil 

Contemporâneo - 2ª Edição de 2020. São Paulo: Saraiva.  

 
 

 
 
Módulo II – de 14 a 20 de abril  
Carga horária: 06 horas 
Tema: Procedimentos especiais e litígios locatícios. 
Vídeo aula 1: Ações locatícias e os procedimentos especiais. Repercussão do CPC de 

2015 na legislação extravagante. 

Vídeo aula 2: Situações extraordinárias (pandemia) e sua influência no processo 
civil. A modulação do procedimento em razão da pandemia (prioridades legais, 
convencionais e episódicas, ordem de julgamento, antecipação e dispensa de 
provas, dispensa de audiências – procedimento de crise). Retorno gradual à 
normalidade e compatibilização de acervos e situações distintas – o papel do 
procedimento. 
 
Conteúdo Programático: Estudo dos procedimentos especiais em matéria 
locatícia. A possibilidade de modulação do procedimento em razão de situações 
extraordinárias. Possibilidades e limites no âmbito da justiça comum. 
Objetivos Específicos: O magistrado será capaz de identificar as principais 

questões controvertidas em torno dos procedimentos especiais em matéria locatícia, 

além de estabelecer os limites e possibilidades de modulação do procedimento em 

razão de situações extraordinárias. 

Metodologia: Metodologia participativa por meio de debates virtuais realizados no 

Fórum de Discussão (fatos do dia a dia, jurisprudência, questões complexas 

propostas para discussão). Mural virtual. 

Avaliação de aprendizagem: Questão Formativa apresentada ao final de cada 

unidade e baseada na discussão teórica/prática dos temas propostos. Estudo de 

Casos. 

Bibliografia: 
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil - v. 1: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: 

JusPODIVM, 2015. 

Neves, Daniel Amorim Assumpção Manual de direito processual civil : volume único. 

Salvador: JusPODIVM, 2019. 

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Manual de Direito Processual Civil 

Contemporâneo - 2ª Edição de 2020. São Paulo: Saraiva.  
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Módulo III – 21 a 27 de abril 
Carga horária: 06 horas 
Tema: Procedimentos especiais típicos: ações consignatórias e monitórias. 
Vídeo aula 1: Justificativas para a existência de procedimentos especiais típicos no 
direito processual contemporâneo. A casuística da ação consignatória – principais 
controvérsias. 
Vídeo aula 2: Técnicas processuais diferenciadas e procedimentos especiais: 
delimitação conceitual e distinções necessárias. Casuística: técnica monitória e ação 
monitória. 
 
Conteúdo Programático: A busca pela efetividade e a utilização de procedimentos 
especiais. Técnicas processuais diferenciadas e procedimentos especiais – 
delimitação e distinções. Técnica consignatória e ação consignatória. Mecanismos 
processuais monitórios (notícias do direito estrangeiro – França e Itália) e ação 
monitória. “Prova escrita”: compreensão doutrinária e jurisprudencial. 
Objetivos Específicos: O magistrado será capaz de analisar as previsões gerais e 

específicas concernentes aos procedimentos especiais no direito processual 

contemporâneo, bem como as justificativas para a previsão de procedimentos 

especiais típicos, diante das cláusulas gerais de adaptabilidade procedimental. O 

cursista terá acesso aos principais entendimentos doutrinários e jurisprudenciais 

pertinentes ao conteúdo, sendo capaz de atuar de forma proativa na resolução dos 

conflitos e na gestão da unidade jurisdicional. 

Metodologia: Metodologia participativa por meio de debates virtuais realizados no 

Fórum de Discussão (fatos do dia a dia, jurisprudência, questões complexas 

propostas para discussão). Podcast. 

Avaliação de aprendizagem: Questão Formativa apresentada ao final de cada 

unidade e baseada na discussão teórica/prática dos temas propostos. Estudo de 

Casos. 

Bibliografia: 
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil - v. 1: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: 

JusPODIVM, 2015. 

Neves, Daniel Amorim Assumpção Manual de direito processual civil : volume único. 

Salvador: JusPODIVM, 2019. 

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Manual de Direito Processual Civil 

Contemporâneo - 2ª Edição de 2020. São Paulo: Saraiva.  

 
 
Módulo IV – 28 de abril a 04 de maio 
Carga horária: 06 horas 
Tema: Desburocratização e desjudicialização no âmbito do processo civil. 
Vídeo aula 1: Desburocratização e desjudicialização: delimitação conceitual. Estado 
da arte. Notícias do direito estrangeiro. Legislação extravagante. Desjudicialização 
no CPC. Legislação projetada. 
Vídeo aula 2: Desjudicialização como mecanismo de fomento à efetividade. O papel 
do Judiciário nos procedimentos desjudicializados. A (in)existência de garantias 
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processuais fundamentais ligadas ao procedimento na desjudicialização.  
Desjudicialização como procedimento especial. Desjudicialização no âmbito da 
atividade notarial delegada e o papel do juiz. 
 
Conteúdo Programático: Desburocratização e desjudicialização. Panorama 
legislativo atual. O papel da desjudicialização na busca por efetividade na solução 
de litígios. As formas de desjudicialização e a intervenção e controle do Poder 
Judiciário no âmbito da desjudicialização.   
Objetivos Específicos: O magistrado será capaz de diagnosticar a situação atual 

da desjudicialização e seu papel na busca por efetividade, compreendendo-a como 

como técnica diferenciada de solução de litígios. O juiz será capaz de validar seu 

papel nos mecanismos de desjudicialização, com enfoque na tutela das garantias 

processuais constitucionalmente asseguradas.  

Metodologia: Metodologia participativa por meio de debates virtuais realizados no 

Fórum de Discussão (fatos do dia a dia, jurisprudência, questões complexas 

propostas para discussão).  

Avaliação de aprendizagem: Questão Formativa apresentada ao final de cada 

unidade e baseada na discussão teórica/prática dos temas propostos. Estudo de 

Casos. 

Bibliografia: 
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil - v. 1: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: 

JusPODIVM, 2015. 

Neves, Daniel Amorim Assumpção Manual de direito processual civil : volume único. 

Salvador: JusPODIVM, 2019. 

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Manual de Direito Processual Civil 

Contemporâneo - 2ª Edição de 2020. São Paulo: Saraiva.  

 
 

 
Avaliação final - de 05 a 09 de maio 

Avaliação de Aprendizagem e de Reação  

Carga horária: 4 horas 
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Tutor/Conteudistas/Docentes: 
 
Coordenador e Tutor: 
Daniel Vianna Vargas 
Doutorando e Mestre em Direito Processual pela UERJ. Mestre em Direito Penal e Ciências 
Criminais pela Universidade de Barcelona e Universidade Pompeu Fabra (Espanha). 
Professor da EMERJ. Juiz de Direito TJRJ. Juiz Auxiliar do TSE. Juiz instrutor no STJ. 
 
Docentes: 
 
Módulo I 
Fredie Didier Jr. 
Doutor em Direito pela PUC-SP (2005), pós-doutor pela Universidade de Lisboa (2009) e 
livre-docência na Universidade de São Paulo (2012). Atualmente é membro da Academia 
de Letras da Bahia, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-
americano de Direito Processual, da International Association of Procedural Law, da 
Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, da Associação Brasileira de 
Direito Processual, da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e da Associação Norte e 
Nordeste de Professores de Processo. Advogado. Professor associado da Universidade 
Federal da Bahia (graduação, mestrado e doutorado), Diretor Geral da Faculdade Baiana 
de Direito.   
 
Daniel Vianna Vargas 
Doutorando e Mestre pela UERJ e Mestre pela Universidade de Barcelona. 
Professor da EMERJ. Formador pela ENFAM. 
 
Módulo II 
Daniela Muniz Bezerra de Melo.  
Graduada em DIREITO pela Universidade Cândido Mendes (1998) e mestre em Direito 
pela Universidade Cândido Mendes (2006). Atualmente é professora assistente de Direito 
Processual Civil da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ) e do 
IBMEC. Advogada. 
 
Módulo III 
Daniel Amorim Neves 
Doutor em Direito pela USP. Professor titular do programa de Mestrado e Doutorado da 

FADISP. Professor convidado pelo Prof. Antônio Carlos Marcato nos cursos de mestrado 

e doutorado em direito processual civil da Universidade de São Paulo.  

Módulo IV 
Flávia Pereira Hill 
Doutora em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ e 
pesquisadora visitante na Università degli Studi di Torino (Itália). Professora Adjunta de 
Direito Processual Civil da Graduação, Mestrado e Doutorado em Direito Processual da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Oficial Titular do Cartório do Registro 
Civil de Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas. Sub-chefe do Departamento de Direito 
Processual da UERJ. Redatora-Chefe e membro do Conselho Editorial da Revista 
Eletrônica de Direito Processual - REDP, Coordenadora da Pós-graduação Lato Sensu em 
Direito Processual Civil do CEPED/UERJ.  
 

 

FORMADORES: 


