
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA EM DIREITO CIVIL E 

PROCESSO CIVIL 

 

 

 

 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Acima de tudo, a Prática!” 
 

 



 

Contando com a experiência de um time de professores que atua no Proordem desde 2000, os 

cursos de pós-graduação têm como diferencial o olhar para o futuro, antecipar tendências e 

saber aplicar o que há de mais atual no Direito de forma prática! Essa é a nossa missão. Todos 

os cursos de pós-graduação do Proordem contam com algumas disciplinas e experiências 

inéditas, pioneiras e exclusivas, tais como: 

 

● Módulo de “Futuro e Tendências no Direito”; 

● Módulo de “Planejamento de Carreira”; 

● Módulo de “Comunicação e Oratória”; 

● Visitors: Um espaço na grade para grandes nomes na área, com atuação 

prática. 

 

Além disso, o curso foi elaborado com forte visão prática, para que você, a cada aula, leve 

exemplos, ferramentas e estratégias para usar no dia seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É assim que o Proordem irá lhe proporcionar uma virada de página na sua carreira! 

 



 

A palavra da coordenadora geral 

  

Carolina Defilippi possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, Pós-Graduação em Direito pelo Centro Universitário Salesiano e Pós-Graduação em 

Direito pelo INPG. É mestre em Educação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. É 

advogada criminalista, professora universitária, coordenadora da faculdade de Direito da Unità. 

É coautora do livro "Inovações e Métodos para Nativos Digitais", “Inovação em Sala de Aula” e 

“Direito Penal para a OAB”. Tem experiência na área do Direito e da Educação, especialmente 

em Direito Penal e Educação para Nativos Digitais. 

 
A palavra do coordenador do curso 

 

 

Juiz de Direito no Estado de São Paulo, Mestre em Direito Processual Civil pela PUC-CAMP 

(2003), Especialista em Direito Privado e Processo Civil pela USP (1992), Graduado em Direito 

pela USP (1992). Coordenador da Pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil; Magistrado e 

professor do curso Proordem - OAB e concursos; Especialista em Processo Civil pela faculdade 

do largo do São Francisco - USP; Mestre em Processo Civil pela Puc-Campinas; Mestre em 

processo com a dissertação em Direito à saúde, autor de livros e artigos jurídicos na área de 

saúde. Palestrante sobre direito à saúde para cursos jurídicos e não jurídicos. 

 

 

"Busquemos o conhecimento, mas jamais nos esqueçamos que 

ele de nada serve se não fizer de nós pessoas melhores para 

buscarmos a Justiça."  

Profa. Carolina Defilippi. 

 

“Os desafios de 2021 criaram um novo cenário jurídico nas 

relações de direito privado levando à ruptura de tudo quanto 

julgávamos conhecer - venha retirar a venda de seus olhos para 

esse novo olhar em nossa Pós-graduação” Prof. Júlio Balerini 



 

OBJETIVOS DO CURSO 

Preparar o profissional da área cível para atuar num mercado cada vez mais competitivo, com 

plena compreensão das questões que são mais cobradas deste tipo de profissional na sua prática 

do dia a dia diante das frequentes alterações legislativas e mudanças na orientação da 

jurisprudência dos Tribunais. 

Além disso, o aluno desenvolverá neste programa uma forte capacidade de oratória, 

argumentação e didática, bem como as principais competências comportamentais para um bom 

planejamento da sua carreira. 

PÚBLICO ALVO 

Acadêmicos e Bacharéis em Direito, Advogados e outros profissionais da área do Direito ou 

áreas correlatas. 

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS 
 
Não há mais espaço na Educação para aulas meramente expositivas. O presente e o futuro da 

Educação exigem o uso das chamadas metodologias ativas, onde o aluno é colocado na posição 

de protagonista do seu aprendizado e não mais um mero expectador de aulas chatas e 

monótonas. O Proordem desenvolveu um novo “jeito de dar aulas”, chamado de Método 3. 

Nele, as aulas são divididas em 3 etapas: Fundamentação teórica, Aplicação prática e 

Discussão/conclusão. Desta forma, as aulas são planejadas de forma a proporcionar uma 

experiência completa de aprendizado. A intenção é que o aluno saia de cada aula preparado 

para aplicar aqueles conceitos no dia seguinte. Trata-se de uma visão prática e aplicada, que 

busca valorizar cada minuto que o aluno invista na sua formação. 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DO CURSO 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

Visão geral sobre gestão de planejamento de carreira e desenvolvimento de competências. 

Grupo de competências: Técnicas, Comportamentais e de Gestão. As competências que mais 

impactam a carreira em Direito. Avaliação 360 graus de competências. Roteiro e metodologia 

para a confecção do planejamento de carreira. 

 

FUTURO E TENDÊNCIAS NO DIREITO 

Visão geral sobre os conceitos de futuro, tendências e seus impactos na área jurídica. Estudo 

das ferramentas prospectiva e timelines (Linha do tempo) de futuro.  Como o Direito está e 

continuará sendo transformado pelas novas tecnologias e pelas mudanças promovidas pela 4ª 

Revolução Industrial. Cenários para a próxima década e impactos na área e no perfil dos 

profissionais. 

 

COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA 

A importância da comunicação e o poder da oratória. O que é comunicação. A comunicação 

como um processo de interação, conhecimento e convergência. Evolução da oratória e sua 

importância para o mundo jurídico. A oratória em prática. Características de um bom orador. 

Como elaborar um discurso - técnicas, dicas e aplicações práticas. 

 

DIREITO CIVIL  

O Direito Civil no 3º milênio – Direito Civil e Constituição. Parte Geral – Das Pessoas (Pessoa 

Natural; Pessoa Jurídica). Questões trazidas pelo Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. 

Direitos da personalidade (imagem, marco civil da internet, hate speech, responsabilidade das 

pessoas jurídicas jornalísticas) Parte Geral – Bens e Domicílio. Da questão da categoria dos 

animais – inovações legislativas - Parte Geral – Teoria Geral dos Negócios Jurídicos – Planos de 

Existência, Validade e Eficácia. Vícios do Negócio Jurídico. Obrigações – Espécies de Obrigações 

– Responsabilidade Solidária – Transmissão das Obrigações. Tutela Externa de Crédito – 

Obrigações híbridas – Adimplemento; Pagamento e Cumprimento dos Deveres Anexos; Formas 

Eventuais de Adimplemento. Inadimplemento; Absoluto e Mora Violação Positiva do Contrato, 

Voluntário e Involuntário; A questão dos juros legais e dos juros bancários. Correção Monetária. 

Cláusula Penal; Arras. Contratos – Princípios; Teoria Geral. Formação dos Contratos. Revisão dos 

Contratos. Extinção dos Contratos. Aspectos gerais das contratações consumeristas - Contratos 

– Espécies: Compra e Venda; Doação e Locação de coisas no Código Civil e de Imóveis. Fiança. 

Mútuo, Comodato, Prestação de Serviços; Empreitada; Depósito, Mandato; Seguro e 



 

Transporte. Responsabilidade Civil – Elementos e Espécies de Danos. Responsabilidade Civil – 

Excludentes. 

Responsabilidade Civil – Dano Moral (Direitos da Personalidade) – Casuística. Direitos Reais: 

Posse, Propriedade e Usucapião. Direitos Reais – Gozo e Fruição (Superfície, Servidão, Uso, 

Usufruto e Habitação). Direitos Reais de Garantia (Penhor, Hipoteca, Alienação Fiduciária). 

Condomínio tradicional Incorporação Imobiliária 

Direito de Família – Casamento e Uniões Familiares (Efeitos Pessoais e Patrimoniais – 

Dissolução). 

Direito de Família – União Homoafetiva; Famílias Monoparentais (Efeitos Pessoais e Patrimoniais 

– Dissolução). Relações Poliafetivas. Filiação; Estabelecimento da Maternidade e da 

Paternidade. Poder Familiar – Guarda. Direito de Família – Alimentos. 

Sucessão Legítima – Sucessão Testamentária.  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRÁTICA 

Princípios do Processo Civil. Jurisdição, Competência e Aspectos da teoria geral do processo no 

novo CPC – Litisconsórcio e a nova Intervenção de Terceiros. Negócio Jurídico Processual – 

Procedimento Comum - Petição Inicial – Regras e Aspectos Gerais. Tutela Provisória (urgência – 

cautelar e antecipada – e evidência) e Citação. Audiência Preliminar- Resposta do Réu – Exceções 

– Reconvenção – Contestação. Da Revelia e Do Saneamento do Processo (participativo e parcial). 

Das Audiências. Das Provas (teoria geral e espécies). Das Decisões Judicias enquanto Gênero e 

Da Espécie Sentença. Novas modalidades de fundamentação. Da Coisa Julgada e da Ação 

Rescisória – Teoria Geral dos Recursos. Recursos em Espécie – Apelação e Agravos -  Embargos 

de Declaração, Recursos para os Tribunais Superiores – Recurso Especial e Extraordinário. Ações 

Originárias – Reclamação. Agravo de Recurso Especial e Extraordinário, Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas 

Procedimentos Especiais – Ação Monitória; Ação de Consignação em Pagamento, Ação de Exigir 

Contas. Usucapião Judicial e Extrajudicial, Ações Possessórias. Ações de Família e de dissolução 

de sociedade. Procedimentos Especiais – Juizados Especiais Cíveis Estaduais – Juizados Especiais 

da Fazenda Pública – Juizados Especiais Cíveis Federais. Procedimentos Especiais – Ações de 

Locação. Inventário e Partilha. Jurisdição Voluntária. Interesses Difusos e Coletivos - Ação Civil 

Pública e Ação Popular – Mandado de Segurança. Processo de Execução – Títulos Extrajudiciais 

– Embargos de Devedor e de Terceiro – Cumprimento de Sentença. Atualidades em Processo 

Civil. 

 

 



 

PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO (ESTUDO DE CASO) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso é o momento em que o aluno assume a responsabilidade 

sobre seu aprendizado. Ao analisar as diferentes dimensões da realidade, ele será capaz de 

produzir, com o suporte na sua base teórica e conceitual, utilizando as habilidades técnicas que 

desenvolveu ao longo do curso, a solução para um caso concreto.  Para tanto, deverá 

demonstrar durante o projeto as capacidades de compreensão, aplicação, análise e síntese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é o curso e este é o Proordem. O nosso comprometimento com o seu sucesso profissional 

está em cada detalhe deste curso. Venha fazer parte e transformar como pessoa e como 

profissional. 


