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DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina:  D. PROCESSUAL CIVIL - CONHECIMENTO II 

Curso: DIREITO 4º. Período 

Carga horária semanal  4 hs/a Carga horária semestral 72 hs/a 

Docente Responsável: 

EMENTA 

A disciplina analisa a prova, a sentença, a coisa julgada. Inicia-se pela noção geral de prova, 

divisão do ônus da prova e momento e sistema de apreciação das provas e, em seguida, analisa 

cada uma das modalidades de produção de prova, com seus múltiplos reflexos no processo, 

culminando com a análise da disciplina da audiência de instrução e julgamento. Analisa, no 

momento seguinte, a sentença, seus requisitos e efeitos, a coisa julgada, com ênfase para seus 

fundamentos, modalidades e efeitos. A liquidação de sentença e o novo regime de cumprimento de 

sentença. 

OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver no discente a capacidade de um raciocínio jurídico, com habilidades suficientes a 

compreensão do sistema judicial e suas interfaces procedimentais. Formação intelectual que 

possibilite a compreensão e interpretação da doutrina e da jurisprudência que informam o 

processo judicial. Discernir e exercitar suas aptidões compreendendo o processo como instrumento 

da consecução da resolução de conflitos de interesses. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender, identificar e diferenciar os procedimentos e os atos processuais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Provas. Disposições gerais. Discriminação das provas. Objeto. Ônus. Momento da prova. Sistema 

de apreciação das provas. Prova emprestada e prova de fora da terra. Prova documental. Conceito. 

Elementos. Classificação. Força probante dos documentos. Exibição de livros e documentos. 

Proposição. Admissão. Desentranhamento. Vícios dos documentos e argüição de falsidade. 

Exibição de documento ou coisa. Noções gerais. Ação de exibição. Procedimento e obrigação de 

exibir. Confissão e depoimento pessoal. Conceito. Natureza jurídica. Elementos. Espécies. 

Escusas. Procedimento. Prova testemunhal. Conceito de testemunha. Obrigação de depor e 

escusas. Direitos da testemunha. Admissibilidade e apresentação da prova testemunhal. 

Contradita. Exames periciais. Conceito. Perito e assistentes técnicos. Espécies de perícia. 

Classificação. Objetivo. Procedimento. Apreciação do laudo. Segunda perícia. Inspeção judicial. 

Conceito. Objetivo. Admissibilidade e procedimento. Presunções e indícios. Prova indireta. 

Classificação das presunções. Audiência de instrução e julgamento. Princípios que a informam. 

Atos preparatórios. Lugar e publicidade. Instrução probatória, unidade e continuidade da 

audiência. Debates orais e memoriais.  Julgamento. Sentença. Requisitos da sentença. Efeitos da 

sentença. Coisa Julgada.  Coisa julgada formal e material. Fundamentos. Teorias. Sentenças que 

produzem coisa julgada. Distinção entre preclusão e coisa julgada.  Limites objetivos e subjetivos 

da coisa julgada. Teorias. Coisa julgada nas ações de estado e em relações jurídicas continuativas. 
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Coisa julgada nas ações coletivas.  

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM (METODOLOGIAS DE SALA DE AULA) 

A efetivação dos objetivos propostos se dará através da realização de aulas expositivas, que 

seguirão o roteiro de temas do conteúdo, sempre buscando estimular a discussão conjunta e 

participativa dos alunos. Também será essencial o contato dos discentes com textos previamente 

indicados, para discussões em sala, realização de seminários e análise de casos reais decorrentes 

de pesquisa jurisprudencial. Através dos métodos hipotético-dedutivo e dialético será construída a 

base epistemológica da disciplina. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

A avaliação será desenvolvida sob três modalidades: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e 

avaliação somativa. Nos primeiros encontros, as aulas buscarão estabelecer as relações do 

conteúdo trabalhado com conhecimentos preliminares, revisando-se brevemente temas e 

abordagens desenvolvidos em etapas anteriores do Curso. Nesse momento, o docente será capaz 

de identificar deficiências de formação teórica e técnica do aluno, cabendo-lhe empregar as 

ferramentas adequadas para corrigi-la. A aprovação do aluno será condicionada à obtenção das 

médias estabelecidas pelo regimento do Curso, a partir de avaliações que aferirão o domínio dos 

conteúdos ministrados e o adequado emprego da linguagem técnico-jurídica. Além das provas, 

compostas de questões de múltipla escolha e questões discursivas, serão apresentados estudos de 

casos e análise de jurisprudência.  

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Diante de resultados insatisfatórios nos trabalhos e avaliações parciais, serão desenvolvidas 

atividades complementares de nivelamento, visando reforçar os conteúdos e viabilizar condições 

reais de recuperação do aluno. Propõem-se, para tanto, questionários adicionais, seminários e 

estudos dirigidos envolvendo os pontos teóricos problemáticos. 
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