PLANO DE ENSINO
IDENTIFICAÇÃO
SÉRIE
4ª ano

ANO LETIVO
2019

TURNO
Matutino e Noturno

NOME DA DISCIPLINA
Direito Processual Civil II
CARGA HORÁRIA
SEMANAL: 03 h. a.

ANUAL:

105 H

DOCENTE (S) RESPONSÁVEL (IS)
Eduardo Francisco dos Santos Junior
EMENTA DA DISCIPLINA
SENTENÇA – COISA JULGADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PROCESSO DE EXECUÇÃO – PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Objetivos Gerais: Apresentar os elementos conceituais e teóricos básicos do
Direito Processual Civil, abordando-os e a partir das bases principiológicas, da
legislação, do estudo de casos concretos e da jurisprudência, relacionando a
solução de conflitos com as áreas do direito material em que ocorrem, com
ênfase ao caráter instrumental do processo em relação aos demais ramos do
direito e sua efetividade.
Capacitar o aluno à compreensão do Processo Civil não como um fim em si
mesmo, mas como instrumento de solução de conflitos de direito material,
capaz proporcionar a tutela jurisdicional adequada; realizar a ligação entre os
princípios processuais e sua aplicação no cotidiano profissional; permitir a
análise crítica dos institutos processuais, da postura dos profissionais do
direito, dos julgados dos tribunais na realização do direito certificado.
O programa se desenvolverá também enfatizando a relação do Direito
Processual Civil com outros ramos do direito, tais como o Direito
Constitucional, Administrativo, do trabalho, empresarial e Civil.
Objetivos Específicos: Em sequência ao estudo do Processo de
Conhecimento realizado no 3º ano, o curso terá por finalidade o estudo do
Direito Processual Civil voltado para a análise da tutela jurisdicional, provisória
e definitiva, coisa julgada, a efetivação das decisões por meio do cumprimento
de sentença e a realização do direito já certificado com o processo de
execução. Também os procedimentos especiais serão tratados.
O domínio das técnicas executivas, tanto pelo cumprimento de sentença,
como pelo processo de execução de título extrajudicial, como técnica de
efetivação de direitos junto ao Poder Judiciário.

Também as técnicas procedimentais especiais previstas no CPC, que visam
adequar o processo civil às peculiaridades do direito material veiculado.
O intuito principal é auxiliar na leitura dos textos normativos para entendê-los
a partir dos princípios constitucionais do direito processual civil e possam ser
aplicados na resolução do caso concreto, estimulando o senso crítico aluno.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Tutela provisória e definitiva, Sentença e coisa
julgada
Liquidação de sentença
Cumprimento de sentença
Execução – disposições gerais, partes e
competência
Execução – requisitos
Execução – responsabilidade patrimonial
Execução - diversas espécies – disposições
gerais
Aplicação d a 1ª. prova para duas turmas

Nº
AULAS
15
03
12
03
03
03
03
03

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Nº
AULAS

Correção em aula da 1ª. prova aplicada
Da execução para entrega de coisa e de fazer e
não fazer
Da execução por quantia certa – disposições
gerais
Da citação e penhora na execução
Da avaliação, expropriação
Dos embargos à execução e outros meios de
defesa
Da suspensão e extinção da execução
Execuções especiais
Procedimentos especiais – Introdução e espécies:
jurisdição voluntária e contenciosa
Ação de consignação em pagamento
Ação de exigir contas
Possessórias
Ação de dissolução parcial de sociedade
Inventários e partilha
Ação de família
Ação monitória
Da jurisdição voluntária
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PROCEDIMENTOS E APRENDIZAGEM
(Procedimentos e técnicas utilizados para o desenvolvimentos das
aulas)
O aluno deve acompanhar a aula com o Código de Processo Civil em mãos.
Aulas expositivas, apresentação e estudo de casos com prévio
encaminhamento aos alunos de textos específicos, acórdãos, questionamentos
e simulação de situações problemas e processos.

As aulas são dialogadas e por vezes permeadas de leituras comentadas. Para
cada tema ministrado, além de exemplos práticos, são feitos estudos de casos
reais e midiáticos.
Como instrumentos também usamos o projetor com slides e ferramentas
tecnológicas que possibilitem maior interação entre os docentes e alunos
como o “Google Classroom”, usado para disponibilizar conteúdos como textos
e atividades de fixação de conteúdo.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
(Quantidade de instrumentos, tipos de avaliação, critérios de correção
e aprovação)
Serão 02 provas durante o ano, 1 por semestre, com questões dissertativas e de
múltipla escolha. Também haverá debates bimestrais, seminários, estudo de casos
ou processos simulados.

BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: processo
de execução e cumprimento da sentença, processo cautelar e tutela de
urgência. Rio de Janeiro, RJ: Editora Forense. v. 2.
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual
civil: processo de conhecimento (2ª parte) e procedimentos especiais. São
Paulo, SP: Editora Saraiva, v. 2.
GONÇALVES,
Marcus
Vinicius
Rios. Direito
esquematizado. 8. ed. São Paulo, SP: Editora Saraiva.

processual

civil

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (5 títulos)
BUENO, Cássio Sacarpinela. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo:
Ed. Saraiva.
CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 2016. V. 2.

DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. São Paulo,
SP, Editora Saraiva.
NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado. Rosa Maria de
Andrade NERY. 16. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, SP: Editora Revista dos
Tribunais.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (et al). Breves Comentários ao Novo Código
de Processo Civil. Revista dos Tribunais: São Paulo
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. Curso de Processo
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, v.2.

Sorocaba, 30 de janeiro de 2019.

Eduardo Francisco dos Santos Junior

