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RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 53/2016
O Presidente do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão CONSEPE, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Estadual nº.
13.466/2015, publicada no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) de 23/12/2015, c/ c o art. 16 do
Estatuto da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, considerando a
aprovação da Câmara de Graduação na sessão realizada no dia 21 de julho 2016, conforme
consta nos autos do Processo de Nº 878083,

RESOLVE:

Art. 1º – Alterar, ad referendum da plenária do CONSEPE, as ementas das disciplinas
Direito Processual Civil I, II, III e IV, no Projeto Pedagógico do Curso de Direito, Campus de
Vitória da Conquista, na forma que se segue:
DISCIPLINAS

EMENTA

Direito Processual Civil I

Princípios e conceitos fundamentais. Das normas processuais
civis. Da função jurisdicional e competência. Dos sujeitos do
processo. Da intervenção de terceiros. Do juiz e dos auxiliares
da justiça. Do ministério público. Da advocacia pública. Da
defensoria pública. Dos atos processuais. Dos negócios
processuais típicos e atípicos. Dos prazos processuais. Da
comunicação dos atos. Das invalidades.

Direito Processual Civil II

Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença.
Do procedimento comum. Da formação, da suspensão e da
extinção do processo. Da petição inicial. Dos pedidos. Do valor
da causa. Do indeferimento da petição inicial. Da improcedência
liminar do pedido. Da audiência de conciliação. Das respostas
do Réu. Da revelia. Do julgamento conforme o estado do
processo. Do julgamento antecipado. Do saneamento e
organização do processo. Da audiência de instrução e
julgamento. Das provas. Da sentença. Da coisa julgada.

Direito Processual Civil III

Do cumprimento de sentença. Dos títulos executivos judiciais.
Do cumprimento provisório de sentença em obrigação de pagar.
Da impugnação ao cumprimento de sentença. Das
especificações do cumprimento de sentença e das diversas
obrigações. Do processo de execução. Dos títulos executivos
extrajudiciais. Das diversas espécies de execução. Dos
embargos à execução. Da suspensão e extinção do processo de
execução.

Direito Processual Civil IV

Tutela provisória. Processo nos Tribunais. Procedimentos
especiais. Procedimento sumaríssimo nos juizados especiais
(legislação extravagante).
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Art. 2º – A presente Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação,
permanecendo inalteradas as demais disposições da Resolução CONSEPE 16/2011.

Vitória da Conquista, 05 de setembro de 2016.

Paulo Roberto Pinto Santos
Presidente do CONSEPE

