O Programa de Pós-Graduação da ESA/MG
O Programa de Pós-Graduação da Escola Superior de Advocacia
de Minas Gerais (ESA/MG), iniciou-se no ano de 2014 e foram
criados a partir da vocação natural da ESA, cujo objetivo é
proporcionar a constante atualização e aprimoramento do
conhecimento técnico para o exercício da advocacia.
Em razão da parceria com a ESA/GO, os cursos são também por
ela ofertados.
Atualmente, a Pós-Graduação da ESA/MG oferece 13 cursos
diferentes, nas mais diversas áreas jurídicas e gerenciais aplicadas
à advocacia, nas modalidades EaD, on-line e presencial, contando
com alunos em 25 estados do Brasil.

Como é estudar no formato EAD na Pós-Graduação
da ESA/MG?
As aulas são gravadas (com conteúdo sempre atualizado) e
podem ser assistidas a qualquer momento, havendo liberdade
para que você decida quando e onde estudar. Além dos vídeos, a
disciplina conta com rico material na “Curadoria de Conteúdos”
com textos autorais, artigos, jurisprudência, vídeos, podcasts etc.
Haverá uma aula ao vivo em cada disciplina para contato direto
do aluno com o professor e colegas, criando assim o networking
tão importante em um curso de especialização.
Na sala de aula virtual, você poderá esclarecer dúvidas e debater
tópicos da matéria.

Por que a Pós da ESA/MG é a sua melhor escolha?

Tópicos especiais
Além das disciplinas técnicas, você verá, em aulas ao vivo,
conteúdos atuais para o desenvolvimento de competências
transversais, para potencializar sua atuação profissional, tais como:
Gestão do Tempo, Costumer Sucess, Marketing Jurídico, Felicidade
Pessoal e Profissional, Finanças Pessoais, Oratória, Design
Thinking, Agile Law, Gestão de Conflitos, entre outros.

Disciplinas de livre escolha
Para complementar sua atualização de forma personalizada, você
poderá escolher em um rol de mais de 100 disciplinas, 36 horas de
conteúdos de diversas áreas, como cível, criminal, empresarial,
trabalhista, previdenciária, imobiliária, gestão, empreendedorismo,
liderança, dentre outros.

Biblioteca Virtual
Você terá à sua disposição a nossa biblioteca virtual. Ela
conta com inúmeros títulos de livros e artigos jurídicos
das mais diversas áreas.

Aulas gravadas e “ao vivo” com
grandes nomes do Direito
Nosso corpo docente conta com grandes nomes da advocacia e
magistratura brasileiras, referências em suas respectivas áreas.
Além das aulas gravadas, você contará com encontros “ao vivo”
com o professor da disciplina, permitindo maior interação e
enriquecimento dos conteúdos do curso.
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Objetivos do Curso
Apresentar a profissionais de advocacia e a novos
bacharéis em Direito os mais modernos temas
relacionados ao direito processual civil.
Desenvolver estudos aprofundados do que de mais
expressivo se tem produzido na doutrina e na
jurisprudência em processo civil, viabilizando a
profissionais e estudantes uma percepção crítica dos
temas estudados.
Capacitar advogados para desempenhar com excelência a
sua atuação profissional, desenvolvendo métodos e
estratégias de atuação no foro.
Pré-requisito: Para se matricular neste curso é necessário
ser bacharel em Direito.
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PROGRAMA
DATA DE
OCORRÊNCIA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
DISCIPLINAS

Teoria Geral da Execução. Execução
Fundada em Título Extrajudicial.
Cumprimento de Sentença

OUT/DEZ

DATA DE
OCORRÊNCIA

FEV/ABR

Carga Horária Professor(a)

36H

Andrea
Caraciola,
Carlos Assis,
Cristiane
Druve e
Welder
Queiroz
Luiz Dellore,
Luís Simardi e
Ival Heckert
Pedro Miranda
e Rafael de
Oliveira

Teoria Geral dos Recursos e Recursos em
Espécie: Técnicas de Arrazoados e Prática
nos Tribunais

36H

Processos e Outros Incidentes nos
Tribunais

12H

Tópicos Especiais

3H

Vários

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
DISCIPLINAS

Carga Horária

Professor(a)

Normas Fundamentais do Processo Civil

18H

Luís Simardi

Institutos Fundamentais do Processo Civil

18H

Meios Adequados de Solução de Conflitos.
Meios Consensuais e Arbitragem

12H

Sujeitos Processuais

12H

Anna Paola
Bonagura e
Carlos Assis
Fernanda Tartuce
e Thiago
Rodovalho
Marcelo Pacheco
Machado

Atos Processuais. Inteligência Artificial e
seus Impactos na Advocacia e no Poder
Judiciário

18H

Paula Saleh e
Isabella Fonseca

Tópicos Especiais

3H

Vários

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
CONTEMPORÂNEO

PROGRAMA
DATA DE
OCORRÊNCIA

DATA DE OCORRÊNCIA

APÓS OS 4 MÓDULOS

Carga
Horária

Professor(a)

Português Jurídico

12H

Enio Biaggi

Direito e Tecnologia

12H

Paula Figueiredo

18H

Welder Queiroz

Tutela Provisória

12H

Rodrigo da Cunha
Lima Freire

Procedimentos Especiais

18H

Rodrigo Mazzei

Tópicos Especiais

3H

Juizados Especiais, Ações Coletivas e
Ações Constitucionais

MAI/JUL

AGOST/OUT

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
DISCIPLINAS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
DISCIPLINAS

Carga
Horária

Vários

Professor(a)

Fase Postulatória do Processo de
Conhecimento

18H

Luís
Siamrdi

Prova

18H

William Santos
Ferreira

18H

Ana Beatriz
Pesgrave e
Bianca Richter

Sentença. Coisa julgada. Precedentes e
Decisão Judicial. Liquidação de Sentença

24H

Luiz Dellore,
Rennan Thamay
e Daniel Neves

Tópicos Especiais

3H

Vários

Defesa e Outras Reações do Réu. Julgamento
Conforme o Estado do Processo

DISCIPLINAS ELETIVAS (A ESCOLHER)

36H

VÁRIOS

ementa
1. Normas fundamentais do processo civil: Normas fundamentais do processo
civil. Interpretação e aplicação da norma processual. Princípios fundamentais do
processo civil contemporâneo
2. Institutos fundamentais do processo civil: Jurisdição, ação e processo no
Estado Constitucional. Competência. Conexão. Continência. Cooperação
internacional. Cooperação nacional.
3. Meios adequados de solução de conflitos e Arbitragem: Meios consensuais
de solução de conflitos. Arbitragem
4. Sujeitos processuais: Sujeitos do processo. Partes. Capacidade postulatória.
Deveres das partes. Honorários advocatícios. Gratuidade da justiça. Litisconsórcio.
Intervenção de terceiros. Amicus curiae. Advocacia pública. Defensoria Pública.
Ministério Público. Juiz e auxiliares da justiça. Impedimento. Suspeição.
5. Atos processuais. Inteligência artificial e seus impactos na Advocacia e no
Poder Judiciário
Atos processuais. Forma processual. Atos do juiz. Atos das partes. Convenções
processuais.
Tempo e lugar dos atos processuais. Prazos processuais. Comunicação dos atos
processuais. Citação. Cartas. Intimação. Vícios e nulidades processuais.
Inexistência, invalidade e ineficácia dos atos processuais. Prática eletrônica de atos
processuais. Inteligência artificial e seus impactos na Advocacia e no Poder
Judiciário.
6. Português Jurídico: A linguagem jurídica - expressões, estilo e peculiaridades.
1.1. Expressões que apresentam dificuldades. 1.2. Parônimos e Homônimos. 1.3.
Pontuação. 1.4. Colocação pronominal. 2. Concordância. 2.1. Concordância
verbal. 2.2. Concordância nominal. 3. Uso do acento indicativo de crase. 4. A
narrativa jurídica persuasiva. 4.1. Uso da polifonia no texto. 4.2. Narrativa valorada.
5. A fundamentação na prática da atividade forense. 5.1. Coesão e coerência
textual. 5.2. Métodos de raciocínio. 5.2.1. Método dedutivo. 5.2.2 Método indutivo.
6. Tipos e gêneros textuais. 6.1. Estrutura dos textos jurídicos. 6.2. Petições e
recursos. 6.3. Contratos.
7. Direito e Tecnologia: 1. Introdução ao Direito e à Tecnologia; 2. Globalização e
o impacto das novas tecnologias; 3. Era Digital: sociedade da informação e a
economia do conhecimento. 4. Contratos, Documentos e Assinaturas Eletrônicas:
Lei Geral de Proteção de Dados. 5. Visual law: documentos jurídicos interativos e
focados no usuário. 6. Inteligência artificial: desafios éticos e aspectos jurídicos
correspondentes. 7. Legal e Lawtechs.

8. Juizados especiais. Ações coletivas. Ações constitucionais: Juizados
especiais. Ações coletivas. Ações constitucionais.
9. Tutela provisória: Tutela provisória. Tutela de urgência, cautelar e antecipada.
Tutela da evidência.
10. Procedimentos especiais: Teoria geral dos procedimentos especiais.
Tipicidade e atipicidade dos procedimentos. Procedimentos especiais de jurisdição
contenciosa e voluntária previstos no Código de Processo Civil. Ações de família: o
regime previsto no CPC
11. Fase postulatória do processo de conhecimento: Estrutura e fases do
procedimento comum do processo de conhecimento. Do ajuizamento da ação.
Petição inicial. Juízo de admissibilidade da demanda. Improcedência liminar do
pedido.
12. Provas: Direito probatório. Teoria geral da prova. Poderes instrutórios do juiz.
Ônus da prova. Provas típicas e atípicas. Ilicitude da prova. Provas em espécie.
Produção antecipada de prova. Audiência de instrução e julgamento. Standards de
prova. Valoração da prova e desvios cognitivos.
13. Defesa e outras reações do réu. Julgamento conforme o estado do
processo:
Audiência de conciliação e de mediação. Defesa e outras reações do réu.
Audiência de conciliação e de mediação. Contestação. Revelia. Reconvenção.
Julgamento conforme o estado do processo. Extinção prematura do processo.
Julgamento antecipado (total ou parcial) do mérito. Saneamento e organização do
processo.
14. Sentença. Coisa julgada. Precedentes e decisão judicial. Liquidação de
sentença: Sentença. Espécies. Elementos. Fundamentação da decisão judicial.
Cláusulas gerais, textos com conteúdo vago e indeterminado. Proporcionalidade.
Coisa julgada e outras formas de estabilização da decisão judicial. Preclusão.
Limites subjetivos e objetivos e da coisa julgada. Coisa julgada e questão
prejudicial. Precedentes, jurisprudência e decisão judicial. Teoria. Ratio decidendi.
Superação e distinção.Liquidação de sentença.
15. Teoria geral da execução. Execução fundada em título extrajudicial.
Cumprimento de sentença: Teoria geral da execução. Princípios fundamentais.
Nulla executio sine titulo. Responsabilidade executiva. Tipicidade e atipicidade das
medidas executivas. Execução fundada em título extrajudicial. Modalidades.
Procedimento. Atos executivos. Embargos à execução, exceção de
pré-executividade e outras formas de defesa do executado. Cumprimento de
sentença. Dever de pagar quantia. Dever de fazer. Dever de entregar coisa. Dever
de pagar alimentos. Execução contra a Fazenda Pública. Impugnação ao
cumprimento de sentença.

16. Teoria geral dos recursos. Recursos em espécie: Teoria geral dos recursos.
Princípios fundamentais. Juízos de admissibilidade e de mérito. Efeitos dos
recursos. Recursos em espécie. Apelação. Agravo de instrumento. Agravo interno.
Embargos de declaração. Recurso ordinário. Recurso extraordinário. Recurso
especial. Agravo em recurso extraordinário e em recurso especial. Embargos de
divergência.
17. Processos e outros incidentes nos tribunais: Da ordem dos processos nos
tribunais e outros processos de competência originária dos tribunais. Incidente de
assunção de competência. Julgamento de casos repetitivos: recursos extraordinário
e especial repetitivos e incidente de resolução de demandas repetitivas.
Reclamação. Ações autônomas de impugnação. Teoria geral. Ação rescisória. Ação
anulatória. Mandado de segurança contra ato judicial. Reclamação. Querela
nullitatis insanabilis.
18. Tópicos Especiais: Temas atuais para o desenvolvimento de soft skills e
competências transversais.
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SEU FUTURO COMEÇA AQUI!
MATRICULE-SE

