
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS

COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO 

Disciplina: PRÁTICA CÍVEL.

Código: DIR09874.

Carga horária: 60h.

Pré-requisito: Direito de Família (DIR03793).

Ementa: Prática Jurídica Simulada. Resolução de problemas práticos através 
da elaboração de peças processuais ligadas a cada disciplina. O cotidiano do 
bacharel em direito.

Objetivos:  1) Prática em sala de aula de atividades simuladas relativas  às 
carreiras  jurídicas;  2)  Orientar  o  aluno  na  prática  das  atividades  reais 
desempenhadas na disciplina  Estágio  Supervisionado;  3)  Capacitar  o  aluno 
para  análise  das  questões  jurídicas  e  processuais  atinentes  à  sistemática 
processual e forense e não forense (pareceres, p. ex), de modo a resolver as 
diversas hipóteses (questões)  apresentadas durante  o curso,  distinguindo o 
tipo de procedimento processual aplicável; 4) Compreender o significado das 
expressões  jurídicas  e  do  método  forense,  adotados  na  redação  dos  atos 
processuais; 5) Exercitar o aprendizado mediante a formulação dos diversos 
modelos  processuais;  6)  Desenvolver  habilidades  na  consulta  e  emprego 
correto do Código Civil e Processual Civil e outras disposições da legislação 
vigente; 7) Selecionar criteriosamente os meios de prova a serem indicados em 
cada  situação  problematizada;  8)  Avaliar  criticamente  as  atividades  e  os 
trabalhos executados; 9) adquirir um mínimo razoável de experiência forense, 
para sua iniciação na carreira jurídica.

Conteúdo programático:
1. Parecer: normas e formas.
2. Elaboração  de  peças  processuais  forenses  (inicial,  resposta,  sentença, 

recursos, informações etc.).
3. Provas: noção, conceito, princípios e espécies. Momento da produção da 

prova. Do cabimento da antecipação da prova.
4. Da audiência. Princípios da Concentração e Oralidade. A importância da 

conciliação.  A  produção  das  provas.  Os  debates  orais  e  memoriais.  A 
resolução dos incidentes processuais em audiência.

5. O Procedimento: noção, conceito. Procedimento ordinário. Procedimento 
sumário. Mandado de Segurança. Ações Tributárias. Habeas Data.

6. A sentença (requisitos). Modelo. Os recursos (os pressupostos objetivos e 
subjetivos). Espécies de recursos. Procedimentos.
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7. Processo de Execução. Princípios gerais. Carta de Sentença. Liquidação 
de  Sentença.  Das  diversas  espécies  de  execução.  Dos  embargos  do 
devedor. Da por quantia certa contra devedor insolvente. Dos embargos do 
devedor.

8. Processo Cautelar.  Petição inicial.  Defesa.  Procedimentos específicos e 
inominados. Liminar. Caução. Sentença.

9. Procedimentos especiais. Consignação em pagamento. ação de Depósito. 
Anulação  e  substituição  de  títulos  ao  portador.  Ação  de  prestação  de 
contas. Ações possessórias. Ação de demarcação e divisão. Inventário e 
Partilha. Ações ainda reguladas pelo Código de 1939. Ações reguladas por 
legislação especial. Juízo arbitral.

10. Procedimento  de Jurisdição Voluntária.  Alienações Judiciais.  Separação 
consensual.  Dos  bens  de  ausentes.  Testamentos.  Da  curatela  dos 
interditos.

Metodologia:  Exposições  dialogadas,  Estudos  de  casos,  dramatizações,  e 
resolução  de  problemas  a  serem  trabalhados  em  grupos,  sempre  com  a 
preparação  de  peças  que  servirão  de  base  para  a  avaliação.  Atendimento 
individualizado  a  partir  de  necessidades  detectadas.  O  comparecimento  ao 
escritório modelo ou estágio supervisionado será exigido.

Recursos: Quadro e pincel, slides e vídeos.

Avaliação:  Far-se-á  avaliação dos diversos  tipos  de atividades  e  trabalhos 
realizados,  atribuindo-lhes  individualmente  um valor  de  pontuação,  em que 
serão  ressaltados  os  seguintes  aspectos:  correção  gramatical,  acerto  no 
emprego do vocabulário técnico-jurídico, forma de apresentação e conteúdo da 
fundamentação jurídica desenvolvida.

Bibliografia obrigatória:

FREITAS, Alexandre Câmara. Lições de Direito Processual Civil I. 19ª Edição. 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009.

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 21. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. (v.1).

Bibliografia complementar:

MARQUES, José Frederico. Instituições de direito processual civil: coleção 4 
volumes. atual. Campinas: Millennium, 2010. 

MONTENEGRO FILHO, Misael.  Curso de direito processual  civil.  Coleção 3 
volumes. 6. ed. São Paulo: Atlas. 2010.
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