EAD – TÉCNICAS DE SENTENÇA
CÍVEL– TCI
Competência técnica: Assessoramento
Conhecimentos relacionados: Técnica de elaboração de minuta de sentença cível

Objetivo Geral
Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de analisar casos concretos e
preparar a minuta de sentença da forma mais adequada.
Objetivos Específicos


Identificar os elementos essenciais de uma sentença.



Empregar corretamente citações doutrinárias e jurisprudenciais.



Redigir o texto da minuta de sentença de forma clara, objetiva e
coerente, observando a norma culta da língua.



Produzir minutas de sentença, empregando todos os conceitos
anteriormente ensinados.

Metodologia e Recursos
Curso On line.
Conteúdo Programático
1. INTRODUÇÃO
 O papel do gabinete
2. MÓDULO 1 – SOBRE A MINUTA DE SENTENÇA
 Conceitos essenciais – atos judiciais
o Despacho
o Decisão
o Sentença


Elementos da sentença
o Relatório
o Fundamentação
o Dispositivo
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Vícios da sentença



Requisitos da sentença
o Requisitos de modo
o Correlação entre o pedido e a sentença



Espécie de cognição
o Patamar horizontal
o Patamar vertical



Análise da prova
o Teoria geral da prova
o Prova emprestada e prova ilegal
o Ônus da prova
o Inversão do ônus da prova



Tipos de sentença
o Sentença terminativa
 Extinção sem resolução do mérito
o Sentença definitiva
 Extinção com resolução do mérito
o Sentença na reconvenção e no pedido contraposto



Sentença de improcedência liminar do pedido



Classificação das sentenças pelos seus efeitos
o Teoria Trinária
 Sentença declaratória
 Sentença constitutiva
 Sentença condenatória
o Teoria Quinária
 Sentença mandamental
 Sentença executiva lato sensu



Momento de eficácia da sentença



Publicação da sentença
o Publicação da sentença
o Hipóteses de correção, integração e retratação da sentença

3. MÓDULO 2 – ELABORAÇÃO DA SENTENÇA
 A utilização da jurisprudência
o A utilização de súmulas do STJ ou do STF
o A utilização de citações doutrinária
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Técnicas de redação jurídica e de revisão de sentença
o Requisitos textuais
o Revisão processual
o Revisão do conteúdo jurídico
o Revisão textual
o Revisão formal



O relatório e a sua elaboração
o Modelos de relatório



Elaboração da fundamentação
o Modelos de fundamentação
o Teoria Geral da Cognição
o Pedido



Elaboração do dispositivo
o Modelos de dispositivo
o Pedido implícito
o Tutela específica e tutela provisória

Carga horária
20 horas.
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