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1. OBJETIVOS 

 

 Esta disciplina centrar-se-á no estudo dos institutos fundamentais do 

direito processual, com sua evolução pelas principais teorias que 

influenciaram o direito nacional e os possíveis desdobramentos de sua 

aplicação na atualidade. Buscar-se-á, com isso, estabelecer as premissas do 

direito processual civil brasileiro moderno, encontrando suas principais 

influências, sua base ideológica e política, bem como o contexto em que 

foram formadas. Após isso, deve-se revisitar essas premissas, a fim de apurar 

se elas ainda são válidas para o contexto atual. Por outro lado, busca-se 

examinar possíveis ajustes a serem realizados em tais teorias, para que elas se 

amoldem às exigências atuais, legitimando o direito processual. 

 

2. EMENTA 

 

INSTITUTOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO E O PROCESSO 

CIDADÃO. Observações preliminares. A jurisdição no direito nacional. 



Chiovenda e Carnelutti. A função jurisdicional na acepção do direito anglo-

americano. A jurisdição segundo Marinoni. A teoria da ação segundo 

Chiovenda. A influência de Liebman na construção da teoria da ação. A 

influência ideológica no conceito de ação. Atualidade do conceito de ação e 

da inércia da jurisdição. Processo e relação jurídica processual. O processo 

como situação jurídica. Defesa e contraditório na visão clássica. A garantia do 

contraditório em sua visão atual. A atividade judicial. O papel político do juiz. 

A cooperação processual. 

 

3. METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 As aulas serão compostas de discussão sobre os temas relacionados 

abaixo, com o apoio de textos previamente lidos pelos alunos. Os textos 

deverão ser analisados, criticados e debatidos. Antes de iniciada a aula, é 

obrigatória a entrega de ficha de leitura, referente ao texto indicado para a 

aula. 

 Durante as aulas, haverá a exposição do(s) texto(s) lido(s) por um 

relator, seguido de análise do texto e da exposição por um revisor, que 

deverá apontar no mínimo cinco pontos de debate e a razão da escolha. 

 Todos deverão participar dos debates. 

 A avaliação será composta de três notas, com os seguintes pesos: a) 

20% referente às fichas de leitura dos textos, entregues ao início das aulas; b) 

20% referente à participação em sala (exposição, revisão e debates); c) 60% 

referente ao trabalho sobre um dos temas do programa (mínimo de 30 e 

máximo de 50 páginas), a ser entregue 60 dias depois da última sessão. 

 

4. CALENDÁRIO 



 

1. 09/08 – Observações preliminares. 

2. 16/08 – A jurisdição no direito nacional. Chiovenda e Carnelutti. 

3. 23/08 – A função jurisdicional na acepção do direito anglo-americano. 

4. 30/08 – A jurisdição segundo Marinoni. Outras concepções relevantes. 

5. 17/09 – A teoria da ação segundo Chiovenda.  

6. 24/09 – A influência de Liebman na construção da teoria da ação. 

7. 01/10 – A influência ideológica no conceito de ação. 

8. 08/10 – Atualidade do conceito de ação e da inércia da jurisdição. 

9. 15/10 – Processo e relação jurídica processual. 

10. 22/10 – O processo como situação jurídica. Processo e instituição. 

11. 05/11 – Defesa e contraditório na visão clássica. 

12. 12/11 – A garantia do contraditório em sua visão atual. 

13. 19/11 – A atividade judicial. O papel político do juiz. 

14. 26/11 – A cooperação processual. O serviço justiça. 
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