
P
ASSI

das atr
na Lei
75 e 8
formaç
Assist
inscriç
assistê
Faculd

I. DA 
1. A C
desta I
2. Cab
3. A C
necess
desem
 
II. DA
1. Loc
As ins
median
(http://
 
2. Req
2.1. Se
2.2. N
 
III. DO
Inscriç
Public
Prazo 
indefe
Result
da insc
Prova 

Public
Prazo 

Public
Homo
 
IV. DO
1. O p

 

PROCESS
ISTÊNCIA

ribuições qu
i n. 11.788, 
89, do Regim
ção prelim
ência Judic
ções do Pr
ência judici
dade de Dire

COMISSÃ
Comissão do
Instituição, 
berá à Comi
Comissão p
sitar, deven

mpenhar. 

AS INSCRI
cal e períod
scrições ser
nte o preen
/www.direi

quisitos par
er aluno reg

Não cursar ne

O CALEND
ções 
cação das in

para interp
erimento da 
tado do Rec
crição 
 

cação da list
para interpo

cação do
ologação  

O PROCES
rocesso sele

CURSO DE GRADUAÇÃO 

O SELETI
A JUDICIÁ

 
O Diretor d

ue lhe são c
de 25/09/2

mento Inter
minar técnic
ciária, torna
rocesso Sel
iária gratui
eito de Fran
 

ÃO DO PRO
o Processo 
e composta

issão provid
poderá vale

ndo apresen

IÇÕES E D
do. 
ão recebida
nchimento 
itofranca.br)

ra inscrição
gularmente m
enhuma dis

DÁRIO 

nscrições ind
posição de 
inscrição 

curso contra

ta dos classi
osição de re

o Resulta

SSO SELE
etivo consta

FAC
EM DIREITO RECONHECIDO

Av. Major Nicá
www

IVO PARA
ÁRIA DA F

23, DE 1

da Faculdad
onferidas p

2008, que di
rno da Facu
co-jurídica 

a público pa
letivo para
ita aos nec
nca, de acor

OCESSO S
Seletivo se

a por mais 3
denciar a ela
er-se do au
tar à Direç

DOS REQU

as no períod
do formulá
). 

o. 
matriculado
ciplina em r

deferidas 
recurso co

a o indeferi

ificados 
ecurso 

ado Fina

ETIVO E D
ará de duas 

CULDADE 
Autarquia

O PELO DECRETO FEDERAL

cio, 2377 – Bai
w.direitofranca.b

A ADMISSÃ
FACULDAD
1º DE SETE

de de Direit
pelo art. 10, 
ispõe sobre 
uldade de D

para o d
ara conheci

a Admissão
cessitados, 
rdo com as i

SELETIVO
erá presidid
3 (três) profe
aboração, ap
uxílio de ta
ção, com an

UISITOS 

do de 4 a 1
ário dispon

o na 3ª ou 4ª
regime de d

4 a
13

ontra o 14

imento 15

19
Un
At
2 d
da

al e 25

DA CLASSI
provas escr

DE DIREIT
a Municipal de Ensi
Nº. 50.126, DE 26 DE JANE

rro São José – F
br      secretaria

 
ÃO DE ES
DE DE DIR
EMBRO D

o de Franca
inciso XI, d
o estágio d

Direito de Fr
desenvolvim
imento dos 
o de Estag

junto ao 
instruções a

O 
a pelo Prof

fessores indi
plicação e f
antos profe
ntecedência,

1 de setemb
nível no sit

ª série da Fa
dependência

a 11 de sete
3 de setembr
4 de setembr

5 de setembr

9 de setembr
nidade II 
té 17 de out
dias úteis su

a lista dos cl
5 de outubro

IFICAÇÃO
ritas. 

TO DE FRA
ino Superior 
EIRO DE 1961 E RENOVADO

Franca – SP  Fon
a.fdf@direitofra

TAGIÁRIO
REITO DE

DE 2017. 

a, Prof. Dr. D
do Regimen
do estudante
ranca, e con

mento das 
interessado

iários para
Núcleo de

abaixo descr

f. Dr. José S
icados pela 
fiscalização 
ssores ou f
, relação do

bro de 2017
te da Facul

aculdade de
a. 

mbro de 20
ro de 2017 
ro de 2017 

ro de 2017 

ro de 2017, 

ubro de 201
ubsequentes
lassificados
o de 2017 

O  

ANCA 
O O RECONHECIMENTO PEL

ne 16 3713-400
anca.br 

OS DO NÚ
E FRANCA

Décio Antô
nto Interno, 
e, combinad
nsiderando 
atividades 

os, que se a
a prestação
e Assistênc
ritas: 

Sérgio Sara
Direção. 
das provas

funcionário
os nomes e

7 e deverão
ldade de D

e Direito de 

017 

 das 13h30 

17 
s à data da p
. 

LA PORTARIA CEE GP 169/0

00 

ÚCLEO DE
A – EDITAL

ônio Piola, n
com fundam

da com os a
a necessida

do Núcle
acham aber

de serviç
cia Judiciár

aiva, Vice-D

. 
s quantos v

e tarefas qu

ser formali
Direito de F

Franca. 

às 16h, na 

publicação 

09 

E 
L Nº 

no uso 
mento 
artigos 
ade de 
eo de 
rtas as 
ços de 
ria da 

Diretor 

vier a 
ue irão 

izadas 
Franca 



2. As 
compo
15 que
3. A p
versar
Ensino
Curso 
conteú
4. Não
5. As 
deste E
cidade
6. Na 
pelo ca
7. Os 
início.
8. A c
extraíd
9. As 
superi
10. To
cima, 
for inf
11. O
sucess
11.1. t
11.2. t
11.3. s
 
V. DA
1.Serã
1.1. O
a conv
2. O p
3. Os
classif
4. Oco
Assist
do Nú
5. As a
5.1. Es
5.2. Es
6. O es
7. O c
necess
relação
ampla 
8. Os 
lista c
indepe
 
VI. DA

 

provas co
osta por gra
estões. 
prova de re
á sobre tem
o das discip
Superior de

údo program
o será permi
duas prova
Edital, no p

e, em sala(s)
avaliação d
andidato, al
candidatos 
. 
cada uma d
da a média a
provas serã
or a 6 (seis)

odos os cálc
se o algaris

ferior. 
correndo e

sivos, em fa
tenha obtido
tenha a maio
seja o candi

AS VAGAS
ão abertas 5 

Os aprovado
vocação do ú
resente proc

s candidato
ficados em u
orrendo a 
ência Judic

úcleo de Ass
atividades d
stágio I – A
stágio II – A
stágio no N

contrato será
sária avalia
o a desemp
defesa.  
alunos que
classificatór
endentemen

A DIVULG

CURSO DE GRADUAÇÃO 

ompreenderã
amática e in

dação versa
ma de Conh
plinas cons
e Graduação

mático do A
itida qualqu
as serão apl
prédio da F
) relacionad
da prova de
lém de sua c
deverão est

das provas 
aritmética, q
ão eliminat
), observada
culos serão 
smo na terc

mpate na m
avor daquele
o a maior m
or média no
idato mais v

 E DO CRI
(cinco) vag
s para o pre
último cand
cesso seleti

os aprovado
uma única l
vacância d
iária, as con

sistência Jud
de estágio d

Atendimento
Atendiment

Núcleo de As
á de 6 (seis

ação, a ser 
penho, com

e estiverem 
ria, obrigat

nte do mome

GAÇÃO DO

FAC
EM DIREITO RECONHECIDO

Av. Major Nicá
www

ão: redação
nterpretação

ará sobre te
hecimentos J
tantes da g
o em Direit

Anexo I. 
uer forma de
licadas na m

Faculdade d
da(s) no mur
e redação le
capacidade 
tar presente

será atribu
que constitu
tórias, consi
a a ordem cl
considerado
eira casa de

média aritm
e que: 

média na pro
o histórico e
velho, sob o

ITÉRIO D
gas de estág
eenchimento
didato aprov
vo tem vali
os para o 
lista, que se
de novas va
ntratações d
diciária, seg

do Núcleo de
o Preliminar
o Jurídico –
ssistência Ju
) meses, pr
realizada p

mprometime

cursando a
toriamente, 
ento em que

OS RESUL

CULDADE 
Autarquia

O PELO DECRETO FEDERAL

cio, 2377 – Bai
w.direitofranca.b

o; prova ob
o de textos;

ema de Con
Jurídicos, e

grade curric
to da Faculd

e consulta, n
mesma dat

de Direito, n
ral. 

evar-se-á em
em interpre

es no local d

uída uma no
uirá o result
iderando-se
lassificatóri
os até a terc
ecimal for i

mética final

ova de redaç
escolar, até 
os critérios d

E PREENC
gio para o N
o das vagas
vado no Pro
idade impro

preenchim
erá impreteri
agas, a crit
dos estagiár
guindo a ord
e Assistênc
r – Apoio e 
– Prática Pro
udiciária se
rorrogável p
pela Coord
ento, pontu

a quinta séri
terão os 

e foi convoc

LTADOS 

DE DIREIT
a Municipal de Ensi
Nº. 50.126, DE 26 DE JANE

rro São José – F
br      secretaria

bjetiva de 
e prova obj

nhecimentos
extraídos do
cular até o 
dade de Dire

nem porte d
a, conforme
na Av. Maj

m conta a ar
etação de te
das provas n

ota, na esc
tado final do
e aprovado 
ia. 
ceira casa de
gual ou sup

l, resolver-

ção; 
a segunda s

de dia, mês 

CHIMENT
Núcleo de As
s descritas n
ocesso Selet
orrogável de
mento das 

ivelmente u
tério, conv
rios serão re
dem de clas
ia Judiciária
Triagem. 
ocessual. 

erá iniciado 
por igual pe
denação do 
alidade e f

ie durante o
seus contr

cado. 

TO DE FRA
ino Superior 
EIRO DE 1961 E RENOVADO

Franca – SP  Fon
a.fdf@direitofra

Língua Po
jetiva de Co

s Gerais e J
o conteúdo 
primeiro se
eito de Fran

de qualquer 
e cronogram
jor Nicácio

rgumentaçã
xtos. 
no mínimo 

ala de zero
o processo d
o candidato

ecimal, arre
perior a 5 (c

se-á a clas

série;  
e ano. 

TO  
ssistência Ju
no item ante
tivo anterior
e 12 (doze) m
vagas cons

utilizada par
eniência e 
ealizadas dir
sificação da
a serão cum

pelo Estági
eríodo, send

Núcleo de
frequência 

o período d
ratos finali

ANCA 
O O RECONHECIMENTO PEL

ne 16 3713-400
anca.br 

ortuguesa co
onheciment

Jurídicos e 
programáti
emestre da 
nca, nos term

equipamen
ma estabele
, n. 2305, U

ão e o domí

30 (trinta) 

o a dez e, 
de avaliação
to que obtiv

edondando-
cinco) ou de

ssificação, s

udiciária. 
erior serão c
r – Edital nº
meses. 
stantes des
ra a contrata
necessidad

retamente p
a lista. 

mpridas em d

io I. 
do a prorrog
e Assistênci
do estagiár

do contrato 
izados no 

LA PORTARIA CEE GP 169/0

00 

om 10 que
tos Jurídico

a prova ob
co dos Plan
terceira sé

mos express

nto eletrônic
ecido no Ite
Unidade II,

ínio do vern

minutos an

em seguida
o. 
ver nota igu

se o número
esprezando-

segundo cri

convocados
º 15/2017.

ste Edital, 
ação. 
de do Núcl
pela Coorde

dois níveis:

gação vincu
ia Judiciári
rio, assegur

de estágio 
mês de a

09 

estões, 
os com 

bjetiva 
nos de 
rie do 
sos no 

co. 
em III 
 nesta 

náculo 

ntes do 

a, será 

ual ou 

o para 
-se, se 

itérios 

s, após 

serão 

leo de 
enação 

 

ulada à 
ia, em 
rada a 

ou na 
agosto, 



1. A 
elabor
para h
 
VII. D
1. O c
contad
da Fac
decidi
2. Do 
a part
cronog
3. O r
Coord
o núm
fundam
4. Não
5. Um
 
VIII. D
1. Du
regula
indiret
2. A jo
17h. 
3. O e
(quinh
4. O a
Núcleo

• 
• 
• 
• 

 
IX. DA
1. As 
curricu
Jurídic
2. Cas
compu
ativida
Prática
3. Não
individ
4. Os p
5. Co
judiciá
em dez
6. O e
organi
7. O al

 

lista de cl
rada pela Co
homologação

DOS RECU
andidato po

das da data 
culdade, co
-lo em igua
resultado d
tir da respe
grama estab
recurso, diri
denadoria Pe
mero de insc
mentos de s
o serão adm

ma vez admit

DA ADMIS
urante o pe
amentares q
tamente em
ornada sema

estagiário r
hentos e ses
aluno ao se
o de Assistê

Document
Comprova
Uma foto 
Número d

AS DISPO
atividades

ular supervi
ca. 
so as ativid
utadas com
ades compl
a Jurídica. 
o serão pub
dualmente e
prazos obed

onsiderando 
ário, o estag
zembro ou j
estagiário, n
izada pela C
luno se com

CURSO DE GRADUAÇÃO 

lassificação
omissão do 
o e publicaç

URSOS 
oderá interp
da publicaç
m as devid

al prazo. 
as provas es
ectiva publ
belecido no 
igido ao Pre
edagógica, n
crição, a mo
sua pretensã

mitidos recur
tido, o recur

SSÃO 
eríodo de 

que discipli
manadas da C

anal de trab

receberá pe
senta e sete
er convoca
ência Judici
tos pessoais
ante de resid
3x4; 

da conta cor

SIÇÕES F
 desenvolv
isionado, a 

dades de A
mo horas d
lementares, 

blicadas as 
e em tempo
decerão ao c

que as a
giário gozar
janeiro, org
no período 
Coordenação
mprometerá 

FAC
EM DIREITO RECONHECIDO

Av. Major Nicá
www

 final dos 
Processo S

ção no mura

por recurso, 
ção do indef
das justificat

scritas cabe
licação no 
Item III. 
esidente da 
na Unidade
odalidade d
ão, nos term
rsos sem a a
rso será sub

estágio, o 
nam o está

Coordenaçã
balho será de

ela jornada 
 reais). 
do deverá 
iária munido
s – RG e CP
dência; 

rente no Ba

INAIS 
vidas pelos 
critério do C

Assistência 
de estágio 

a critério 

notas dos 
oportuno, o

cronograma
atividades d
rá férias em

ganizadas pe
de provas 
o do Núcleo
com as regr

CULDADE 
Autarquia

O PELO DECRETO FEDERAL

cio, 2377 – Bai
w.direitofranca.b

aprovados
Seletivo, ser
al principal 

com efeito
ferimento d

ativas, deven

erá interposi
site oficial

Comissão 
e II, das 8h 
de prova a q
mos deste Ed
assinatura d
bmetido à C

aluno dev
ágio, bem c
ão do Núcleo
e 4 (quatro)

de trabalh

apresentar-
o dos seguin
PF; 

anco do Bra

alunos po
Coordenado

Judiciária 
curricular 
do Coorden

candidatos 
o acesso a t
a constante d
do Núcleo 

m dois perío
ela Coorden
bimestrais, 
o de Assistê
ras do Estág

DE DIREIT
a Municipal de Ensi
Nº. 50.126, DE 26 DE JANE

rro São José – F
br      secretaria

s, em ordem
rá encaminh
e no site da

 suspensivo
da inscrição
ndo a Com

ição de recu
l da Faculd

do Process
às 22h. Dev

que se refer
dital. 
o candidato

Comissão do

verá observ
como cump
o de Assistê
) horas diári

ho descrita 

-se no dia 
ntes docum

asil ou CEF,

oderão ser 
or e dos doc

gratuita, d
supervision

nador e do

reprovado
ais notas. 
do Item III 

de Assistê
odos: 15 (qu
nação do Nú

fará jus à 
ência Judici
gio mediant

TO DE FRA
ino Superior 
EIRO DE 1961 E RENOVADO

Franca – SP  Fon
a.fdf@direitofra

m decresce
hada ao Dire
a Faculdade

o, no prazo 
, publicado 
issão do Pr

urso, no praz
dade de Di

o Seletivo, 
verá conter 
e, a indicaç

o. 
o Processo S

var as nor
prir todas a
ência Judici
ias, de segu

no item ac

e hora indi
mentos: 

 em nome d

computadas
centes que in

esenvolvida
nado, pode
s docentes 

s, cabendo 

deste Edital
ência Judic
uinze) dias 
úcleo de As
redução pe
ária. 
te a assinatu

ANCA 
O O RECONHECIMENTO PEL

ne 16 3713-400
anca.br 

ente de po
etor da Facu

e de Direito 

de 24 (vinte
 no mural p
rocesso Sele

azo de 2 (do
ireito de F

deverá ser 
a qualificaç

ção da parte

Seletivo par

rmas legais
as determin
iária. 
unda a sexta

cima o valo

icado pela 

do estagiári

s para as h
integram o N

as pelos al
erão ser co

que integr

à Faculdad

l. 
ciária, acom
em julho e

ssistência Ju
ela metade 

ura do Cont

LA PORTARIA CEE GP 169/0

00 

ontos alcanç
uldade de D
de Franca.

e e quatro) 
principal e n
etivo analis

is dias), con
Franca, con

protocoliza
ção do cand
e impugnad

ra decisão. 

s, regimen
nações, dire

a-feira, das 1

or de R$ 5

Coordenaç

o. 

horas de e
Núcleo de P

lunos, não 
omputadas 
ram o Núcl

de disponib

mpanham o
 15 (quinze

udiciária. 
da carga ho

trato de Está

09 

çados, 
Direito 

horas, 
no site 
sá-lo e 

ntados 
nforme 

ado na 
didato, 
da e os 

tais e 
eta ou 

13h às 

567,00 

ção do 

estágio 
Prática 

sejam 
como 

leo de 

bilizar, 

o ano 
e) dias 

orária, 

ágio. 



8. Os 
Franca
9. Tod
www.d
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

casos omi
a. 
das as publi
direitofranc

CURSO DE GRADUAÇÃO 

issos serão 

cações serã
ca.br 

 
Franca, 1º d
 
 
Prof. Dr. D
                  
 

FAC
EM DIREITO RECONHECIDO

Av. Major Nicá
www

resolvidos 

ão feitas no 

de setembro

Décio Antôn
Diretor 

CULDADE 
Autarquia

O PELO DECRETO FEDERAL

cio, 2377 – Bai
w.direitofranca.b

pelo Cons

mural princ

o de 2017.

nio Piola 

DE DIREIT
a Municipal de Ensi
Nº. 50.126, DE 26 DE JANE

rro São José – F
br      secretaria

selho Depa

cipal (defro

TO DE FRA
ino Superior 
EIRO DE 1961 E RENOVADO

Franca – SP  Fon
a.fdf@direitofra

rtamental d

onte à Secre

ANCA 
O O RECONHECIMENTO PEL

ne 16 3713-400
anca.br 

da Faculdad

etaria da Un

LA PORTARIA CEE GP 169/0

00 

de de Dire

nidade I) e n

09 

ito de 

no site 



 
 
 
 

C

DIRE
1. Con
2. Pod
3. Cla
4. Sup
5. Cla
6. Con

juri
Açã

7. Prin
8. Dire
9. Invi
10. Ison
11. Lib
12. Lib
13. Invi
14. Dire
15. Gar

inad
16. Nac
17. Dire
18. Org
19. Pod

Leg
20. Fun
21. Pod
22. Pod
23. Ref
24. Fun
25. Estr
26. Aut
27. Div
 
DIRE
I - PA
1. Lei 
2. Das
3. Pes
4. Dom
5. Dos

6. Dos
e en

7. Dos

 

CONTEÚ

EITO CON
nstituição: or
der Constituin
ssificação da

premacia con
ssificação da
ntrole de c
sdicional de
ão Declaratór
ncípios funda
eitos Human
iolabilidade 
nomia jurídic
erdades públ
erdade de m
iolabilidade 
eito de propr
rantias proce
dmissibilidad
cionalidade. 
eitos político

ganização do
der Legislativ
gislativo, Res
nções do Pod
der Executivo
der Judiciário
forma do Pod
nções essenci
rutura polític
tonomia dos 
visão de comp

EITO CIV
ARTE GER

de Introduçã
s Pessoas: Pe
soas Jurídica
micílio. 
s Bens:  
• dos ben
• dos ben
• dos ben

s Fatos Juríd
ncargo; defei
s Atos Ilícito

CURSO DE GRADUAÇÃO 

DO PRO

NSTITUC
rigem, evolu
nte: espécies
as Constituiç
nstitucional e
as normas co
constituciona
e constitucion
ria de Consti
amentais na 
nos: origem, 
do direito à v
ca: igualdade
licas. 
anifestação d
da esfera ind
riedade: funç
essuais: dev
de de provas

os. 
s Poderes: m
vo: Emenda 
soluções. 
der Legislativ
o: organizaçã
o: organizaçã
der Judiciário
iais à Justiça
co-administra
entes federa
petência entr

VIL 
RAL 

ão às Norma
essoas Natura
as: disposiçõ

ns considerad
ns reciprocam
ns públicos. 
dicos: classifi
itos do negóc
os. 

FAC
EM DIREITO RECONHECIDO

Av. Major Nicá
www

OGRAMÁ

CIONAL
ção histórica
s, formas de 
ções. 
e fenômenos 
onstitucionais
alidade: esp
nalidade; mo
itucionalidad
CF/88. 
evolução his
vida. 
e material e f

de pensamen
dividual. 
ção social da
ido processo
ilícitas. 

mecanismos d
Constitucion

vo: Comissõe
ão, eleições, 
ão, composiç
o: Conselho N
a: Ministério 
ativa do Esta

ativos: União
re os entes d

as de Direito 
ais: personal

ões gerais, as

dos em si me
mente conside

ficação. Do n
cio jurídico, 

CULDADE 
Autarquia

O PELO DECRETO FEDERAL

cio, 2377 – Bai
w.direitofranca.b

ANE

ÁTICO PA
ESTAG

a e conceitos
atuação e lim

normativos 
s. Princípios 
écies de in
odos difuso 
de; Arguição

stórica, Direi

formal. 

nto e de expr

as propriedad
o legal, con

de freios e co
nal, Lei Ordi

es Parlament
funções, res

ção dos Tribu
Nacional de 
Público, Ad

ado: modelo 
o, Estados, m
da federação.

Brasileiro. 
lidade e capa
sociações e f

esmos; 
erados; 

negócio juríd
da invalidad

DE DIREIT
a Municipal de Ensi
Nº. 50.126, DE 26 DE JANE

rro São José – F
br      secretaria

EXO I 

ARA O P
IÁRIOS

. 
mites. 

(recepção e r
de interpreta

nconstitucion
e concentra

o de Descump

itos Humano

essão. 

des rural e urb
ntraditório e 

ontrapesos. 
inária, Lei C

tares de Inqu
sponsabilidad
unais, garant
Justiça, Súm

dvocacia Púb
federativo. 

municípios e D

acidade, direi
fundações. 

dico: disposiç
de do negócio

TO DE FRA
ino Superior 
EIRO DE 1961 E RENOVADO

Franca – SP  Fon
a.fdf@direitofra

ROCESS

repristinação
ação constitu
nalidade; ór
do; Ação D
primento de 

s e Direitos F

bana; desapr
ampla defe

Complementa

uérito. 
de. 
tias dos mem
mula Vincula
lica, Advoca

Distrito Fede

itos da perso

ções gerais, r
o jurídico. 

ANCA 
O O RECONHECIMENTO PEL

ne 16 3713-400
anca.br 

SO SELE

o). 
ucional. 
rgãos contro

Direta de Inc
Preceito Fun

Fundamenta

ropriação. 
esa, presunçã

ar, Medida P

mbros. 
ante. 
acia e Defens

eral. 

onalidade, au

representaçã

LA PORTARIA CEE GP 169/0

00 

ETIVO DE

oladores; co
onstitucional
ndamental. 

ais. 

ão de inocê

Provisória; de

soria Pública

usência. 

ão, condição,

09 

E 

ontrole 
lidade; 

ência e 

ecreto-

a. 

, termo 



8. Da 

II – DI
1. Con
2. Cla

imp
facu
de m

3. Tran
4. Adi

sub
de d

5. Inad
arra

6. Res
(ma
inde

 
III – C
1. Prin
2. Con
3. Esti

Evi
4. Con
5. Ext

ante
dire
volu
resi

 
IV - T
(som
1. Con
2. Con
3. Prop
4. For
5. Prin
a) Prin
b) Prin
c) Prin
d) Prin
e) Prin
f) Prin
g) Prin
h) Prin
i) Prin
j) Prin
k) Prin
l) Prin
m) Prin
n) Prin
o) Prin
p) Prin
q) Prin

 

prescrição e 

IREITO DA
nceito de obr
ssificação d

perfeita) e m
ultativa e cum
meio e de ga
nsmissão da
implemento 
-rogação, im
dívidas. 
dimplemento
as. 
sponsabilidad
aterial, mora
enização. Ex

CONTRATO
ncípios do D
ntrato: conce
ipulação em 
cção. 
ntrato aleatór
tinção dos c
eriores ou c
eito de arrep
untária, por 
ilição unilate

EORIA GE
mente as 

nceito de Dir
nceito de lei 
pedêutica pr

rmas de resol
ncípios gerai
ncípio da açã
ncípio do juiz
ncípio da imp
ncípio da iso
ncípio da ina
ncípio do con
ncípio da pub
ncípio da eco
ncípio do livr
ncípio da ver
ncípio da lea
ncípio da ora
ncípio da suc
ncípio da mo
ncípio do dev
ncípio da efic
ncípio da não

CURSO DE GRADUAÇÃO 

da decadênc

AS OBRIG
rigação. 
das obrigaçõ
moral; de d
mulativa; div
rantia; princi
s obrigações
das obrigaçõ

mputação do 

o das obriga

de civil: co
al, estético, 
xcludentes de

OS 
ireito contrat

eito, elemento
favor de terc

rio; contrato 
contratos: M
contemporâne
pendimento; 

inexecução 
eral: denúncia

ERAL DO 
matérias

reito. Direito
e norma jurí

rocessual: be
lução de con
is de Direito 
ão: da inércia
z natural, da 
parcialidade 
nomia e igua

afastabilidade
ntraditório e 
blicidade dos
onomia proce
re convencim
rdade formal
ldade proces

alidade; Princ
cumbência; P
otivação das d
vido process
ciência; Prin
o autoincrim

FAC
EM DIREITO RECONHECIDO

Av. Major Nicá
www

cia. 

GAÇÕES:

es: obrigaçõ
ar, fazer e 
visível, indiv
ipais e acess
: cessão de c
ões: pagame
pagamento, 

ações: concei

onceito e e
coletivo), n

e responsabil

tual.  
os integrante
ceiro. Prome

preliminar; c
Modo normal

eas à forma
causas supe
involuntária

a, revogação

PROCESS
s relativa

o natural e po
dica. 
m, utilidade,
flitos: autotu
Processual e

a da jurisdiçã
investidura;
do juiz; 

aldade proce
e da jurisdiçã
da ampla de
s atos proces
essual; Princ
mento; Princí
; da verdade

ssual ou boa-
cípio do dupl
Princípio da i
decisões judi
o legal; 

ncípio da razo
inação. 

CULDADE 
Autarquia

O PELO DECRETO FEDERAL

cio, 2377 – Bai
w.direitofranca.b

ões consider
não fazer; 

visível e solid
órias. 

crédito, assun
ento direto; p
dação em pa

ito e espécie

espécies. Ele
nexo causal
lidade. 

es, requisitos
essa de fato d

contrato com
l de extinçã
ação do con
ervenientes à
a e por one
o, renúncia e 

SO 
as ao Dir
ositivo; públi

, interesse, p
utela, autocom
e Constitucio
ão; da deman
; 

essual; 
ão; Princípio
efesa; 
ssuais; 
cípio da precl
ípio disposit

e real; 
-fé; Princípio
lo grau de ju
identidade fí
iciais; 

oabilidade; P

DE DIREIT
a Municipal de Ensi
Nº. 50.126, DE 26 DE JANE

rro São José – F
br      secretaria

 
 

radas em si 
momentânea
dária; condic

nção de dívid
pagamento i
agamento, n

es; mora; pe

ementos con
l. Responsab

s, formação e
de terceiro. E

m pessoa a de
ão; extinção 
ntrato: nulida
à formação d
erosidade exc

resgate; c) M

reito Pro
ico e privado

retensão, res
mposição, ar

onal:  
nda; da inicia

o da legalidad

lusão ou da e
ivo; 

o do impulso
urisdição; 
ísica do juiz;

Princípio da p

TO DE FRA
ino Superior 
EIRO DE 1961 E RENOVADO

Franca – SP  Fon
a.fdf@direitofra

mesmas: ci
a e de exec
cional, moda

da, cessão de
indireto: pag
ovação comp

rdas e danos

nstitutivos: 
bilidade pró

e classificaçõ
Efeitos dos c

eclarar. 
do contrato

ade e anulab
do contrato: 
cessiva; b) R

Morte de um 

ocessual 
o; objetivo e s

sistência e lid
rbitragem e p

ativa das part

de; 

eventualidad

 oficial; 

proporcional

ANCA 
O O RECONHECIMENTO PEL

ne 16 3713-400
anca.br 

ivil (ou per
cução contin
al, a termo e 

e contrato. 
gamento em 

mpensação, co

s; juros lega

conduta, cu
ópria e indi

ões. 
contratos: Ví

o sem cump
bilidade; clá
a) Resoluçã

Resilição: d
dos contrata

Civil) 
subjetivo. 

de. 
processo. 

tes; 

de; 

lidade; 

LA PORTARIA CEE GP 169/0

00 

rfeita), natur
nuada; alter
pura; de resu

consignação
onfusão e rem

ais, cláusula 

ulpabilidade,
ireta. Critéri

cios Redibitó

primento:  C
áusula resolu
ão: por inexe
distrato e qu
antes; d) Resc

09 

ral (ou 
rnativa, 
ultado, 

o, com 
missão 

penal, 

, dano 
ios de 

órios e 

Causas 
utiva e 
ecução 

uitação; 
cisão. 



6. Rem
pop

7. Dire
8. Dire

da d
Disp
proc
Fun
caut
e tr
etc.

9. Elem
10. Pro

Suje
exis

11. For
Com

12. Dos
13. Da 
14.  Da
15.  Do
16. Coi
 
DIREI
1. DA
2. Cap

resp
grat

3. Dos
da L
Cur

4. ATO
proc
praz
Dist

5. PRO
ante
proc
inic
reve

6. DA
noç
test

 
DIREIT
1. Teo
2. Prin

reco
3. Req
4. Efe
5. Rec
6. Ree
7. Ped
8. Das

dec

 

médios juríd
pular. 
eito de petiçã
eito processu
defesa. As ga
posições con
cessual no es

nções básica
telar. Podere

rabalhista. Es
 
mentos da aç
cesso e Proc
eitos do proc
stência e vali
rma e atos 
municação d
s prazos. Con
prova. Conc

a sentença. C
os recursos.  C
isa julgada. 

ITO PROC
AS PARTES N
pacidade pro
ponsabilidad
tuidade proc
s procurador
Lide e Cham
riae”. 
OS PROCE
cessuais – fo
zos. Comuni
tribuição e re
OCESSO E
ecipatória. D
cesso. Proce

cial. Improce
elia. Reconv

A PROVA / 
ções gerais. 
temunhal. Pro

TO PROCE
oria Geral do
ncípios: da 
orribilidade, 
quisitos de ad
itos dos recu

curso adesivo
exame necess
dido de recon
s espécies d
laração. 

CURSO DE GRADUAÇÃO 

dicos: habeas

ão. 
ual constituc
arantias do d
nstitucionais 
spaço. Lei m

as do estado
es ou elemen
strutura do P

ção. (petição
cedimento. C
cesso. (respo
idade da rela
processuais. 
os atos proce
nceito.  Class

ceito. Classifi
onceito.  Cla
Conceito.  Pr

CESSUAL 
NO PROCE
ocessual das

des das parte
essual.  

res. Do litisco
mamento ao P

ESSUAIS: D
orma e espéc
icação dos at
egistro. Do v

E PROCEDI
Da tutela de 
esso de conh
edência limin
enção. Provi
SENTENÇA
Depoimento

ova pericial.

ESSUAL CI
os Recursos: 

ampla defe
da taxativida

dmissibilidad
ursos. 
o. 
sário. 
nsideração. 
de recurso: 

FAC
EM DIREITO RECONHECIDO

Av. Major Nicá
www

s corpus, ha

cional. Tutela
devido proce

processuais.
material e lei p
o. Conceito 
ntos da jurisd
Poder Judici

o inicial)  
Conceito e d
ostas do réu)
ação processu

O lugar d
essuais. Atos
sificação. 

ficação das pr
assificação. R
ressupostos p

CIVIL I 
SSO: Das pa

s pessoas na
es e procur

onsórcio. Int
Processo. Inc

Do Juiz. Dos
cies. Prática e
tos processua
valor da caus
IMENTO: D
urgência cau
ecimento – n
nar do pedid
idências prel
A E COISA
o pessoal e
Inspeção jud

IVIL II (REC
conceito, ato

esa e do co
ade, da singu
de 

apelação, ag

CULDADE 
Autarquia

O PELO DECRETO FEDERAL

cio, 2377 – Bai
w.direitofranca.b

abeas data, m

a constitucio
sso legal. No
.  Lei proces
processual. L
de jurisdiçã

dição. Princí
iário. Funçõe

distinção. Tip
). Relação ju
ual.  Espécie

dos atos do 
s processuais

rovas. Valor
Requisitos fo
processuais o

artes – noçõe
aturais. Cap
radores. Des

tervenção de
cidente de d

s auxiliares 
eletrônica de
ais. Da citaçã
sa. 
Da tutela p
utelar. Da tu
noções gerai

do. Audiência
liminares. Ju

A JULGADA
e confissão. 
dicial. Sente

CURSOS) 
os judiciais, e
ontraditório, 
ularidade, da

gravos (de 

DE DIREIT
a Municipal de Ensi
Nº. 50.126, DE 26 DE JANE

rro São José – F
br      secretaria

mandado de

onal do proce
oções dos dir
ssual. Concei
Leis processu
ão. Tutelas 
pios fundam
es essenciais

pos do proc
rídica proces

es de procedi
procedimen

s do juiz, das

ação e ônus 
ormais da sen
objetivos e s

es gerais  
acidade pro

spesas proce

e terceiros – n
desconsideraç

da Justiça. 
e atos proces
ão. Das intim

provisória –
utela de evid
is. Petição in
a preliminar
lgamento co

A: Audiência
Exibição d

nça. Coisa ju

espécies. 
do duplo 

a proibição do

instrumento

TO DE FRA
ino Superior 
EIRO DE 1961 E RENOVADO

Franca – SP  Fon
a.fdf@direitofra

segurança, 

esso. Acesso
reitos e garan
ito. Natureza
uais: civis, p
jurisdicionai

mentais da jur
s à justiça: A

esso (conhec
ssual. Teoria
mento: ordin

nto. O temp
s partes e dos

da prova. 
ntença.  
ubjetivos do

cessual das 
essuais e os

noções gerai
ção da perso

Sujeitos esp
ssuais. Do te
mações. Da in

noções ge
dência. Form
nicial e o ped

de conciliaç
nforme o est
a de instruç
de documen
ulgada. 

grau de jur
o reformatio

, extraordin

ANCA 
O O RECONHECIMENTO PEL

ne 16 3713-400
anca.br 

mandado d

o à justiça e g
antias fundam
a. Lei proces
penais e traba
is: conhecim
risdição. Jur
Advocacia, M

cimento, exe
as. Pressupos
nário e sumá
po dos atos 
s auxiliares d

o recurso. Efe

pessoas jur
s honorários

is. Da assistê
onalidade jur

peciais do p
empo dos ato
nvalidade do

erais. Da tu
mação, suspen

dido. Indefe
ção e mediaç
tado do proc
ção e julgam
nto. Prova d

risdição, da 
o in pejus, da

nário e inter

LA PORTARIA CEE GP 169/0

00 

de injunção e

garantias da 
mentais do ci
ssual no temp
alhistas. Juris
mento, execu
isdição civil
Ministério Pú

ecução e cau
stos processu
rio. 
do procedim

da justiça.   

eitos dos recu

rídicas. Dev
s advocatício

ência. Denun
ídica. Do “A

processo. Do
os processuai
os atos proce

utela de ur
nsão e extinç
rimento da p
ção. Contest
esso. 

mento. Da pr
documental. 

colegialidad
a dialeticidad

rno), embarg

09 

e ação 

ação e 
idadão. 
po. Lei 
sdição.  
ução e 
, penal 
úblico, 

utelar). 
uais de 

mento.  

ursos.  

veres e 
os. Da 

nciação 
Amicus 

os atos 
is. Dos 

essuais. 

rgência 
ção do 
petição 
tação e 

rova – 
Prova 

de, da 
de. 

gos de 



9. Rec
recl

10. Rec
Faz

11. Da 
de i

12. Mei
13. Da 

 

cursos para o
lamação pera
cursos nos J
zenda Pública
ordem dos p
inconstitucio
ios de impug
Ação Rescis

CURSO DE GRADUAÇÃO 

os Tribunais 
ante o STF e
Juizados Esp
a (Lei n. 12. 
processos nos
onalidade. 
gnação. Rela
sória e da Aç

FAC
EM DIREITO RECONHECIDO

Av. Major Nicá
www

Superiores: 
o STJ, recur

peciais Cíve
153/09). 
s tribunais. D

tivização da 
ção Anulatóri

CULDADE 
Autarquia

O PELO DECRETO FEDERAL

cio, 2377 – Bai
w.direitofranca.b

recurso extr
rsos ordinári
eis: Estadual

Do incidente

coisa julgad
ia. 

DE DIREIT
a Municipal de Ensi
Nº. 50.126, DE 26 DE JANE

rro São José – F
br      secretaria

raordinário, r
ios. 
l (Lei n. 9.0

de assunção

da.  

TO DE FRA
ino Superior 
EIRO DE 1961 E RENOVADO

Franca – SP  Fon
a.fdf@direitofra

recurso espe

099/95) e F

o de competê

ANCA 
O O RECONHECIMENTO PEL

ne 16 3713-400
anca.br 

ecial, embarg

Federal (Lei 

ência. Do inc

LA PORTARIA CEE GP 169/0

00 

gos de diverg

n. 10.259/0

cidente de ar

09 

gência, 

01), da 

rguição 


