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I. A quebra.do sistema de pré-requisito curricular dos 
cursos de Direito no Brasil na sistemática do novo CPC 

A Constituição da República Federativa do Brasil, 

de 5 de outubro de 1988, garante às universidades 

a autonomia didático-científica com obediência 

ao princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão (CF, art. 207, caput). E, no plano 

de sua eficácia ordinária, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394, de 20/12/1996) assegura 

às universidades, no exercício de sua autonomia, fixar 

os currículos dos seus cursos e programas, observadas 

as diretrizes gerais pertinentes (art. 53, 11). 

Após a vigência do Código de Processo Civil, 

regulado pela Lei 5.869, de 11 /01/1973, e que terá 

eficácia plena até 15/03/2016, os programas dos 

nossos cursos jurídicos do Brasil foram elal::l'brados 

de acordo com a sistemática lógica e racional do 

conhecido e festejado Código Buzaid, que classifica os 

conteúdos curriculares do Processo Civil brasileiro, na 

ordem,seguinte: 7-Do Processo de Conhecimento (Livro 

I) -arts. 1 o a 565; Do processo de Execução (Livro 11) -arts. 

566 a 795; Do Processo Cautelar (Livro 111) - arts. 796 a 

889; Dos Procedimentos Especiais (Livro IV) - arts. 890 a 

1.21 O e Das Disposições Finais e Transitórias (Livro V) -

arts. 1.211 a 1.220, estabelecendo, assim, a sistemática 

racional de pré-requisitos no estudo acadêmico das 

disciplinas componentes do Processo Civil brasileiro. 

Na distribuição temática do novo CPC, regulado 

pela Lei Federal 13.1 OS, de 16 de março de 2015, o 

Processo de Conhecimento surge totalmente fracionado 

na plástica formal do referido código, já se manifestando 

na disciplina legal das Tutelas provisória e de urgência 

(Livro V, Títulos I e 11- arts. 294 a 31 O) e de forma nominal 

e materialmente parcial, na Parte Especial do mesmo 

código, sob o título: Do Processo de Conhecimento e do 

Cumprimento de Sentença (Livro I - Título 1- arts. 318 a 

512), ressurg indo o mesmo Processo de Conhecimento 

em sua parte final, com a denominação que encabeça o 

Livro 111 do aludido código, versando sobre os Processos 

nos Tribunais e Os Meios de Impugnação das Decisões 

Judiciais, encerrando-se a disciplina do Novo CPC nas 
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vias tortuosas de sua arrevezada sistemática legal, com 

a matéria relativa aos Recursos (Título 11 - arts. 994 a 

7.044), antes de suas Disposições Finais e Transitórias 

(Livro Complementar - arts. 1.045 a 1.072). 

Afirma-se, com vigor, a voz da jurisprudência de 

nossos tribunais no sentido de que 

[ ... ] havendo regu lamento da universidade 
determinando ao aluno a prévia aprovação em todas 

as matérias cu rsadas em regime de dependência 

para ulterior concessão de rematrícula para o último 

semestre letivo do curso ministrado, impõe-se a 

obediência à regulamentação baixada, porquanto 
estribada na autonomia didático-administrativa 

das universidades (CF, art. 207) e nos poderes 
legalmente conferidos às insti tuições de ensino (Lei 

9.394/96, art. 53, 11) [ ... ] (AMS 2002.61.00.007181-8. 

TRF 3• Região. DJU de 01 / 12/2004), [pois] [ ... ] em 

princípio, não é admissível a pretendida quebra de 
pré-requisito para matrícula em qualquer disciplina 

que exija essa condição. A postergação de pré
requisitos desvirtua o escalonamento por séries em 

que se baseiam os cursos superiores em geral [ ... ] 

(AG 2004.04.01013206-0. DJU de 30/06/2004), [ ... ] 

não havendo como se legitimar a quebra de pré

requisitos entre disciplinas de cursos superiores, 
ao arrepio da autonomia universitária e da 

concatenação e sequência das grades disciplinares, 
estas formuladas com vistas à formação pedagógica 

de profissionais [de nível superior] (AgRg no Recurso 

Especial 1.405.717-SC. STJ/2• Turma. Unânime. 

Julgado em 03/12/2013). 

Nesse visor e com as vênias merecidas aos 

professores ju ristas, que compuseram o projeto do 

Novo CPC, na formatação das grades curriculares dos 
cursos jurídicos no Brasil, há de se prestigiar a autonomia 

didático-científica das universidades, expressamente 

garantida no plano constitucional (CF, art. 207, caput) e 

legal (Lei 9.394/1996, art. 53, 11), evitando-se agressões 

ao sistema de pré-requisitos dos cursos de Direito, que 

devem ainda se guiar pela sistemática lógico-racional 

do virtuoso Código Buzaid, na linha de abrangência 

dos novos institutos processuais do atual Cód igo de 

Processo Civil, que deverá ter eficácia p lena a partir do 

mês de março de 2016. 

Afinal, no meio ambiente acadêmico, 

pedagogicamente equilibrado, nenhum estudante de 

curso superior de Direito poderá compreender, com 

proveito, o processo de execução, sem estudar, antes e 
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por inteiro, o processo de conhecimento, que se consuma 

na sistemática do processo nos tribunais e recursos ali 

pendentes de solução nas instâncias derradeiras. 

Nesse contexto, sugere-se a composição da 

disciplina de Direito Processual Civil, em seis módulos, 
pedagogicamente, assim distribuídos: 

1- Teoria Geral do Processo- Ementa: 1 - Evolução 
histórica do direito processual. 2 - Direito processual 

no Brasil. 3 - Princípios gerais do processo. 4 - Das 
normas processuais civis. 5- Das normas fundamentais 

e da aplicação das normas processuais. 6 - Das 

normas fundamentais do processo civil. 7- Da função 

jurisdicional. 8 - Da jurisdição e da ação. 9 - Tutela 

jurisdicional. 1 O - Autotutela, autocomposição e 

heterocomposição. 11 - Formas alternativas de solução 

de conflitos. 12- Dos limites da jurisdição nacional. 13-

Da organização judiciária nacional. 14 - Da organização 

da Justiça dos estados e da Justiça do Distrito 

Federal. 15 - Da organização da Justiça da União. 16 

- Da cooperação internacional. 17 - Da competência 

interna. 18 - Da modificação da competência. 19 

- Da cooperação nacional. 20 - Da relação jurídica 

processual. 21 - Dos sujeitos e objeto da relação 

jurídica processual. 22- Dos pressupostos processuais. 

23 - D~ distinção entre processo e procedimento. 24-

Do devido processo legal. //-Processo Civil/- Ementa: 

1 - Dos sujeitos do processo. 2 - Das partes e dos 

procuradores. 3 - Do litisconsórcio. 4- Da intervenção 

de terceiros. 5 - Do juiz e dos auxiliares da Justiça. 

6 - Do Ministério Público. 7 - Da Advocacia Pública. 8 
- Da Defensoria Pública. 9 - Dos atos processuais. 1 O -

Da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. 
11 - Da comunicação dos atos processuais. 12 - Das 

nulidades processuais. 13 - Da distribuição e do 
registro dos feitos judiciais. 14 - Do valor da causa. 15 

- Da tutela provisória. 16 - Da tutela de urgência. 17 -

Da tutela da evidência. 18 - Da formação do processo. 

19 - Da suspensão do processo. 20 - Da extinção do 

processo. 111- Processo Civil//- Ementa: 1 - Do processo 

de conhecimento. 2- Do procedimento comum. 3- Da 

petição inicial. 4- Da improcedência liminar do pedido. 

5 - Da conversão da ação individual em ação coletiva. 
6- Da audiência de conciliação ou de mediação. 7- Da 

contestação. 8- Da reconvenção. 9- Da revelia. 1 O- Das 

providências preliminares e do saneamento. 11 - Do 

julgamento conforme o estado do processo. 12 - Da 

audiência de instrução e julgamento. 13 - Das provas. 

14 - Da sentença e da coisa julgada. 15 - Da remessa 

necessária. 16- Da liquidação de sentença./V- Processo 

Civil/li- Ementa: 1 - Dos processos nos tribunais e dos 

meios de impugnação das decisões judiciais. 2 - Da 

ordem dos processos e dos processos de competência 

originária dos tribunais. 3 - Do incidente de assunção 

de competência. 4 - Do incidente de arguição de 

inconstitucionalidade. 5 - Do conflito de competência. 

6 - Da homologação de decisão estrangeira e da 

concessão do exequatur à carta rogatória. 7 - Da ação 

rescisória. 8- Do incidente de resolução de demandas 

repetitivas. 9 - Da reclamação. 1 O - Dos recursos. 11 -

Da apelação. 12 - Do agravo de instrumento. 13 - Do 

agravo interno. 14- Dos embargos de declaração. 15 -

Dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o 

Superior Tribunal de Justiça. 16 - Do recurso ordinário. 
17 - Do recurso extraordinário e do recurso especial. 

18 - Do agravo em recurso especial e em recurso 

extraordinário. 19 - Dos embargos de divergência. 20 

- Das disposições finais e transitórias do novo CPC. V

Processo Civil/V- Ementa: 1 - Do processo de execução. 

2- Da execução em geral. 3- Das partes no processo de 

execução. 4- Da competência jurisdicional executiva. 

5 - Dos requisitos necessários para realizar qualquer 

execução. 6 - Da responsabilidade patrimonial. 7 - Do 

cumprimento da sentença. 8- Da execução por título 

judicial. Sincretismo processual. 9 - Do cumprimento 

provisório da sentença que reconhece a exigibilidade 

de obrigação de pagar quantia certa. 1 O - Do 

cumprimento definitivo da sentença que reconhece 

a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. 

11 - Do cumprimento de sentença que reconheça 

a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. 

12 - Do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela 

Fazenda Pública. 13 - Do cumprimento de sentença 

que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, 

de não fazer ou de entregar coisa. 14 - Das diversas 

espécies de execução por título extrajudicia l. 15 - Da 

execução por título extrajudicial para entrega de coisa. 

16- Da execução por título extrajudicial das obrigações 

de fazer ou de não fazer. 17 - Da execução por título 

extrajudicial e por quantia certa. 18- Da execução por 

título extrajudicial contra a Fazenda Pública. 19 - Da 

execução de alimentos por título extrajudicial. 20- Dos 

embargos à execução por título extrajudicial. 21 - Da 

suspensão e da extinção do processo de execução por 

título extrajudicial. VI- Processo Civil V- Ementa: 1 -Dos 

procedimentos especiais. 2 - Da ação de consignação 

em pagamento. 3 - Da ação de exigir contas. 4 -

Das ações possessórias. 5 - Da manutenção e da 

reintegração de posse. 6- Do interdito proibitório. 7- Da 
ação de divisão e da demarcação de terras particulares. 

8- Da ação de dissolução parcial de sociedade. 9 - Do 

inventário e da partilha. 1 O- Dos embargos de terceiro. 

11 - Da oposição. 12- Da habilitação. 13 - Das ações de 

família. 14 - Da ação monitória. 15 - Da homologação 
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do penhor legal. 16 - Da regulação de avaria grossa. 

17 - Da restauração de autos. 18 - Dos procedimentos 

de jurisdição voluntária. 19 - Da notificação e da 

interpelação. 20- Da alienação judicial. 21 - Do divórcio 

e da separação consensuais, da extinção consensual 

de união estável e da alteração do regime de bens do 

matrimônio. 22- Dos testamentos e dos codicilos. 23-

Da herança jacente. 24- Dos bens dos ausentes. 25- Das 

coisas vagas. 26 - Da interdição. 27 - Das disposições 

comuns à tutela e à curatela. 28 - Da organização e 

da fiscalização das fundações. 29 - Da ratificação dos 

protestos marítimos e dos processos testemunhais 

formados a bordo. 30 - Dos procedimentos especiais 

extracodificados do mandado de segurança, da ação 
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popular e da ação civil públ ica, no microssistema das 

ações coletivas. 

Sugerir o contrário, como assim nos revela a 

dinâmica procedimental do novo CPC, é autorizar 

agressões à sistemática racional de pré-requisitos 

curriculares dos nossos cursos de Direito, com seus 

projetos pedagógicos devidamente elaborados, 

de acordo com a regular supervisão do Ministério 

da Educação e o olhar fiscalizador da Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

Brasília (DF), em 9 de julho de 2015. 
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