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PROCESSO DE CONHECIMENTO   
LEI 13.105/2015 – PDCO 

Competência técnica: Legislação Aplicada à Área       
Conhecimentos relacionados: Direito Processual Civil 

 
Objetivo Geral 
 
Proporcionar aos participantes a apreensão das principais alterações no 
Processo de Conhecimento visando apresentar as inovações trazidas pela Lei 
13.105/2015. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Estudar as principais alterações no Processo de Conhecimento, e as 
respectivas interpretações doutrinárias e aplicação jurisprudencial. 

 Analisar o NCPC de forma simples e descomplicada, estabelecendo 
paralelos entre o novo e o antigo CPC, a fim de que todos os 
serventuários possam se familiarizar com o novo texto legislativo.  

 Refletir sobre as mudanças implementadas pelo NCPC, no que se 
refere ao Processo de Conhecimento, e seu impacto na rotina de 
trabalho do servidor do PJERJ. 

 Despertar no participante o seu senso crítico com relação às posições 
adotadas pelos Tribunais.  

 
Metodologia e Recursos  
 
(X) Aulas expositivas, (  ) Materiais de leitura, (  ) Estudos de casos, 
(X) Recursos audiovisuais, (  ) Dinâmica de grupo, (  ) Aulas práticas. 
(X) Outros: Atividades de fixação. 
 
Conteúdo Programático 
 

 Institutos Fundamentais do Direito Processual: jurisdição (conceito e 
características); ação (conceito e condições da ação); e processo 
(conceito e pressupostos processuais).  

 Princípios Informativos do Processo Civil. 
 Aplicação das Normas Processuais: a lei processual no tempo e no 

espaço; aplicação subsidiária do CPC. 
 Litisconsórcio: conceito e classificação.  
 Intervenção de Terceiros: conceito. Modalidades de Intervenção de 

Terceiros: assistência; recurso de terceiro prejudicado; denunciação da 
lide; chamamento ao processo; incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica; intervenção do amicus curiae.  

 Negócios Jurídicos Processuais. Calendário Processual.  
 Processo e Procedimento: tipos de processo; classificação do 

procedimento; elementos estruturais do procedimento.  
 Procedimento Comum: fases do procedimento; formação do processo; 

demanda; pedido; improcedência liminar do pedido; tutelas provisórias 
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de urgência (cautelares e antecipadas) e de evidência; audiência de 
conciliação ou de mediação; citação; resposta do réu (contestação e 
reconvenção); revelia; providências preliminares; julgamento conforme 
o estado do processo; saneamento e organização do processo; 
audiência de instrução e julgamento. 

 Teoria Geral da Prova: meios de prova; objeto da prova; destinatários 
da prova; sistemas de valoração da prova; ônus da prova; inversão do 
ônus da prova.  

 Suspensão do processo: causas de suspensão.  
 Sentenças: sentenças terminativas; sentenças definitivas; 

fundamentação das decisões judiciais. 
 Coisa Julgada: espécies; limites objetivos; limites subjetivos; exceções 

ao art. 506, do CPC; coisa julgada como pressuposto processual 
negativo. 

 
Avaliação 
 
Verificação de aprendizagem escrita aplicada no final do curso. 
 
Bibliografia 
  

 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo processo civil brasileiro. São Paulo: 
Ed. Atlas, 2015. 

 FLEXA, Alexandre Martins. MACEDO, Daniel e BASTOS, Fabrício. Novo 
Código de Processo Civil – Temas inéditos, mudanças e supressões. 
Bahia: Ed. JusPODIVM, 2015.  

 FUX, Luiz. Novo Código de Processo Civil Temático. 1. Ed. São Paulo: Ed. 
Mackenzie. 

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – 
Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e 
procedimento comum – vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de 
Janeiro: Forense, 2015. 

 
Carga horária  
 
24 horas 
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