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P
PROCESSO SELETIIVO PARA
A ADMISSÃ
ÃO DE ESTAGIÁRIO
OS DO NÚ
ÚCLEO DE
E
ASSIISTÊNCIA
A JUDICIÁ
ÁRIA DA F
FACULDAD
DE DE DIR
REITO DE
E FRANCA
A – EDITAL
L Nº
23, DE 11º DE SETE
EMBRO DE
D 2017.
O Diretor da
d Faculdadde de Direito de Francaa, Prof. Dr. D
Décio Antô
ônio Piola, no
n uso
das atrribuições quue lhe são conferidas ppelo art. 10, inciso XI, do
d Regimennto Interno, com fundam
mento
na Leii n. 11.788, de 25/09/2
2008, que diispõe sobre o estágio do
d estudantee, combinad
da com os artigos
a
75 e 889, do Regim
mento Interrno da Facuuldade de Direito
D
de Frranca, e connsiderando a necessidaade de
formaçção prelim
minar técnicco-jurídica para o desenvolvim
d
mento das atividades do Núcleeo de
Assistência Judicciária, tornaa público paara conheciimento dos interessadoos, que se acham
a
aberrtas as
inscriçções do Prrocesso Selletivo paraa Admissão
o de Estagiários paraa prestação de serviçços de
assistêência judiciiária gratuiita aos neccessitados, junto ao Núcleo dee Assistênccia Judiciárria da
Faculddade de Direeito de Fran
nca, de acorrdo com as instruções
i
abaixo
a
descrritas:
I. DA COMISSÃ
ÃO DO PRO
OCESSO S
SELETIVO
O
1. A C
Comissão doo Processo Seletivo seerá presidida pelo Proff. Dr. José SSérgio Saraaiva, Vice-D
Diretor
desta IInstituição, e compostaa por mais 3 (três) profe
fessores indiicados pela Direção.
2. Cabberá à Comiissão provid
denciar a elaaboração, ap
plicação e fiscalização
f
das provas.
3. A C
Comissão poderá
p
valeer-se do auuxílio de taantos professores ou ffuncionários quantos vier
v
a
necesssitar, devenndo apresentar à Direçção, com an
ntecedência,, relação doos nomes e tarefas quue irão
desem
mpenhar.
II. DA
AS INSCRIIÇÕES E DOS
D
REQU
UISITOS
1. Loccal e períod
do.
As insscrições serão recebidaas no períoddo de 4 a 11 de setemb
bro de 20177 e deverão ser formaliizadas
mediannte o preennchimento do formuláário dispon
nível no sitte da Faculldade de Direito
D
de Franca
F
(http:///www.direiitofranca.br)).
quisitos parra inscrição
o.
2. Req
2.1. Seer aluno reggularmente matriculado
m
o na 3ª ou 4ªª série da Faaculdade dee Direito de Franca.
2.2. N
Não cursar neenhuma disciplina em rregime de dependência
d
a.
III. DO
O CALEND
DÁRIO
Inscriçções
Publiccação das innscrições ind
deferidas
Prazo para interpposição de recurso coontra o
indefeerimento da inscrição
Resulttado do Reccurso contraa o indeferiimento
da insccrição
Prova
Publiccação da listta dos classiificados
Prazo para interpoosição de reecurso
Publiccação
doo
Homoologação

Resultaado

Finaal

4 a 11 de setembro de 20017
13
3 de setembrro de 2017
14
4 de setembrro de 2017
15
5 de setembrro de 2017

19
9 de setembrro de 2017, das 13h30 às 16h, na
Un
nidade II
Atté 17 de outubro de 20117
2 dias
d úteis su
ubsequentess à data da publicação
p
daa lista dos cllassificados .
e 25
5 de outubro
o de 2017

O PROCES
SSO SELE
ETIVO E D
DA CLASSIIFICAÇÃO
O
IV. DO
1. O processo seleetivo constaará de duas provas escrritas.

FAC
CULDADE DE DIREIT
TO DE FRA
ANCA
Autarquia
a Municipal de Ensiino Superior
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO RECONHECIDO
O PELO DECRETO FEDERAL Nº. 50.126, DE 26 DE JANE
EIRO DE 1961 E RENOVADO
O O RECONHECIMENTO PELLA PORTARIA CEE GP 169/0
09

Av. Major Nicá cio, 2377 – Bairro São José – Franca
F
– SP Fonne 16 3713-400
00
www
w.direitofranca.b
br secretaria
a.fdf@direitofraanca.br

2. As provas coompreenderãão: redaçãoo; prova ob
bjetiva de Língua Poortuguesa co
om 10 queestões,
nterpretaçãoo de textos; e prova objjetiva de Coonhecimenttos Jurídicoos com
compoosta por graamática e in
15 queestões.
3. A pprova de redação versaará sobre teema de Con
nhecimentoss Gerais e JJurídicos e a prova obbjetiva
versará sobre tem
ma de Conh
hecimentos JJurídicos, extraídos
e
do
o conteúdo programático dos Plannos de
Ensinoo das discipplinas constantes da ggrade curriccular até o primeiro seemestre da terceira série do
Curso Superior dee Graduação
o em Direitto da Faculd
dade de Direeito de Frannca, nos term
mos expresssos no
conteúúdo program
mático do Anexo
A
I.
4. Nãoo será permiitida qualqu
uer forma dee consulta, nem
n porte de
d qualquer equipamen
nto eletrônicco.
5. As duas provaas serão apllicadas na m
mesma data, conformee cronogram
ma estabeleecido no Iteem III
deste E
Edital, no prédio
p
da Faculdade
F
dde Direito, na
n Av. Majjor Nicácio , n. 2305, Unidade
U
II, nesta
cidadee, em sala(s)) relacionad
da(s) no murral.
6. Na avaliação da
d prova dee redação leevar-se-á em
m conta a arrgumentaçãão e o domíínio do vernnáculo
pelo caandidato, allém de sua capacidade
c
em interpreetação de textos.
7. Os candidatos deverão esttar presentees no local das
d provas no
n mínimo 30 (trinta) minutos anntes do
início..
8. A ccada uma das
d provas será atribuuída uma no
ota, na escala de zeroo a dez e, em seguidaa, será
extraídda a média aritmética,
a
que
q constituuirá o resulttado final do
o processo dde avaliação
o.
9. As provas serãão eliminattórias, consiiderando-see aprovado o candidato
to que obtiv
ver nota iguual ou
superior a 6 (seis)), observadaa a ordem cllassificatóriia.
10. Toodos os cálcculos serão consideradoos até a tercceira casa deecimal, arreedondando-se o númeroo para
cima, se o algarissmo na terceira casa deecimal for igual ou sup
perior a 5 (ccinco) ou deesprezando--se, se
for infferior.
11. Ocorrendo empate na média
m
aritm
mética finall, resolver-se-á a classsificação, segundo
s
criitérios
sucesssivos, em faavor daquelee que:
11.1. ttenha obtidoo a maior média
m
na proova de redaçção;
11.2. ttenha a maioor média no
o histórico eescolar, até a segunda série;
s
11.3. sseja o candiidato mais velho,
v
sob oos critérios de
d dia, mês e ano.
AS VAGAS E DO CRIITÉRIO D E PREENC
CHIMENT
TO
V. DA
1.Serãão abertas 5 (cinco) vag
gas de estággio para o Núcleo
N
de Asssistência Juudiciária.
1.1. O
Os aprovados para o preeenchimentoo das vagass descritas no
n item anteerior serão convocados
c
s, após
a convvocação do último
ú
cand
didato aprovvado no Pro
ocesso Selettivo anteriorr – Edital nºº 15/2017.
2. O presente proccesso seletivo tem valiidade impro
orrogável dee 12 (doze) m
meses.
os para o preenchim
mento das vagas consstantes desste Edital, serão
3. Oss candidatoos aprovado
classifficados em uma
u única lista,
l
que seerá impreteriivelmente utilizada
u
parra a contrataação.
4. Ocoorrendo a vacância de
d novas vaagas, a crittério, conveniência e necessidad
de do Núclleo de
Assistência Judiciária, as con
ntratações ddos estagiárrios serão reealizadas dirretamente pela
p Coordeenação
diciária, segguindo a ord
dem de classificação daa lista.
do Núúcleo de Asssistência Jud
5. As aatividades de
d estágio do
d Núcleo dee Assistência Judiciáriaa serão cum
mpridas em dois
d níveis:
5.1. Esstágio I – Atendimento
A
o Preliminarr – Apoio e Triagem.
5.2. Esstágio II – Atendiment
A
o Jurídico – Prática Pro
ocessual.
6. O esstágio no Núcleo
N
de Asssistência Juudiciária seerá iniciado pelo Estágiio I.
7. O ccontrato seráá de 6 (seis) meses, prrorrogável por
p igual peeríodo, senddo a prorrog
gação vincuulada à
necesssária avaliaação, a ser realizada ppela Coord
denação do Núcleo dee Assistênciia Judiciáriia, em
relaçãoo a desemppenho, com
mprometimeento, pontualidade e frequência
f
do estagiárrio, assegurrada a
ampla defesa.
8. Os alunos quee estiverem cursando a quinta sériie durante o período ddo contrato de estágio ou na
lista cclassificatórria, obrigattoriamente, terão os seus contrratos finaliizados no mês de agosto,
a
indepeendentemennte do momeento em quee foi convoccado.
VI. DA
A DIVULG
GAÇÃO DO
OS RESUL
LTADOS
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1. A lista de cllassificação final dos aprovadoss, em ordem
m decresceente de po
ontos alcanççados,
Seletivo, serrá encaminh
hada ao Direetor da Facu
uldade de Direito
D
elaborrada pela Coomissão do Processo S
para hhomologaçãoo e publicaçção no muraal principal e no site daa Faculdadee de Direito de Franca.
VII. D
DOS RECU
URSOS
1. O candidato pooderá interp
por recurso, com efeito suspensivo
o, no prazo de 24 (vintee e quatro) horas,
contaddas da data da publicaçção do indefferimento da
d inscrição, publicado no mural principal
p
e no
n site
da Facculdade, com as devid
das justificat
ativas, deven
ndo a Comissão do Prrocesso Seleetivo analissá-lo e
decidi-lo em iguaal prazo.
2. Do resultado das provas esscritas cabeerá interposiição de recu
urso, no praz
azo de 2 (dois dias), conntados
a parttir da respeectiva publlicação no site oficiall da Faculd
dade de Diireito de Franca,
F
connforme
cronoggrama estabbelecido no Item III.
3. O rrecurso, diriigido ao Preesidente da Comissão do Processo Seletivo, deverá ser protocolizaado na
Coorddenadoria Peedagógica, na
n Unidadee II, das 8h às 22h. Dev
verá conter a qualificaçção do canddidato,
o núm
mero de insccrição, a mo
odalidade dde prova a que
q se refere, a indicaçção da partee impugnadda e os
fundam
mentos de sua
s pretensãão, nos term
mos deste Ed
dital.
4. Nãoo serão adm
mitidos recurrsos sem a aassinatura do candidato
o.
5. Um
ma vez admittido, o recurrso será subbmetido à Comissão
C
do
o Processo SSeletivo parra decisão.
DA ADMIS
SSÃO
VIII. D
1. Duurante o peeríodo de estágio, o aluno dev
verá observ
var as norrmas legaiss, regimentais e
regulaamentares que
q disciplinam o estáágio, bem como
c
cump
prir todas aas determin
nações, direeta ou
indirettamente em
manadas da Coordenaçã
C
ão do Núcleo
o de Assistêência Judiciiária.
2. A joornada semaanal de trab
balho será dee 4 (quatro)) horas diáriias, de seguunda a sextaa-feira, das 13h
1 às
17h.
3. O eestagiário receberá
r
peela jornada de trabalh
ho descrita no item accima o valo
or de R$ 567,00
5
(quinhhentos e sessenta e sete reais).
4. O aaluno ao seer convocado deverá apresentar--se no dia e hora indiicado pela Coordenaçção do
Núcleoo de Assistêência Judiciiária munidoo dos seguin
ntes docum
mentos:
• Documenttos pessoaiss – RG e CP
PF;
dência;
• Comprovaante de resid
• Uma foto 3x4;
d conta corrente no Baanco do Braasil ou CEF, em nome ddo estagiário.
• Número da
AS DISPOSIÇÕES FINAIS
IX. DA
1. As atividades desenvolv
vidas pelos alunos po
oderão ser computadass para as horas
h
de estágio
e
curricuular superviisionado, a critério do C
Coordenado
or e dos doccentes que in
integram o Núcleo
N
de Prática
P
Jurídicca.
2. Casso as atividdades de Assistência
A
Judiciária gratuita, desenvolvidaas pelos allunos, não sejam
compuutadas com
mo horas de
d estágio curricular supervision
nado, podeerão ser co
omputadas como
atividaades compllementares, a critério do Coorden
nador e dos docentes que integrram o Núclleo de
Práticaa Jurídica.
3. Nãoo serão pubblicadas as notas dos candidatos reprovados, cabendo à Faculdad
de disponibbilizar,
individdualmente e em tempo oportuno, o acesso a tais notas.
4. Os pprazos obeddecerão ao cronograma
c
a constante do
d Item III deste Editall.
5. Coonsiderando que as atividades
a
ddo Núcleo de Assistêência Judicciária, acom
mpanham o ano
judiciáário, o estaggiário gozarrá férias em
m dois perío
odos: 15 (qu
uinze) dias em julho e 15 (quinzee) dias
em dezzembro ou janeiro,
j
org
ganizadas peela Coorden
nação do Nú
úcleo de Asssistência Ju
udiciária.
6. O eestagiário, no
n período de provas bimestrais, fará jus à redução peela metade da carga hoorária,
organiizada pela Coordenação
C
o do Núcleoo de Assistêência Judiciária.
7. O alluno se com
mprometerá com as regrras do Estág
gio mediantte a assinatuura do Conttrato de Estáágio.
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8. Os casos omiissos serão resolvidos pelo Consselho Departamental dda Faculdad
de de Direito de
Francaa.
9. Toddas as publicações serãão feitas no mural princcipal (defro
onte à Secreetaria da Un
nidade I) e no
n site
www.ddireitofrancca.br
Franca, 1º de
d setembroo de 2017.
Prof. Dr. Décio
D
Antônnio Piola
Diretor
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ANE
EXO I
C
CONTEÚDO PRO
OGRAMÁ
ÁTICO PA
ARA O PROCESS
SO SELE
ETIVO DE
E
ESTAGIÁRIOS
DIRE
EITO CON
NSTITUC
CIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Connstituição: orrigem, evolução históricaa e conceitos.
Podder Constituinnte: espéciess, formas de atuação e lim
mites.
Classificação daas Constituiçções.
Suppremacia connstitucional e fenômenos normativos (recepção e repristinação
r
o).
Classificação daas normas co
onstitucionaiss. Princípios de interpretaação constituucional.
Conntrole de constituciona
c
alidade: esp écies de in
nconstitucion
nalidade; órrgãos contro
oladores; coontrole
jurisdicional dee constitucion
nalidade; moodos difuso e concentrado; Ação D
Direta de Inconstitucionallidade;
Açãão Declaratórria de Constiitucionalidadde; Arguição
o de Descump
primento de Preceito Fun
ndamental.
7. Prinncípios fundaamentais na CF/88.
8. Direeitos Humannos: origem, evolução hisstórica, Direiitos Humanos e Direitos FFundamentaais.
9. Inviiolabilidade do direito à vida.
v
10. Isonnomia jurídicca: igualdadee material e fformal.
11. Liberdades públlicas.
12. Liberdade de manifestação de
d pensamennto e de expressão.
13. Inviiolabilidade da esfera ind
dividual.
14. Direeito de proprriedade: funçção social daas propriedad
des rural e urb
bana; desaprropriação.
15. Garrantias proceessuais: devido processoo legal, con
ntraditório e ampla defeesa, presunçãão de inocêência e
inaddmissibilidadde de provas ilícitas.
16. Naccionalidade.
17. Direeitos políticoos.
18. Orgganização dos Poderes: mecanismos
m
dde freios e co
ontrapesos.
19. Podder Legislativvo: Emenda Constitucionnal, Lei Ordiinária, Lei Complementa
C
ar, Medida Provisória;
P
deecretoLeggislativo, Ressoluções.
20. Funnções do Podder Legislativ
vo: Comissõees Parlamenttares de Inqu
uérito.
21. Podder Executivoo: organizaçãão, eleições, funções, ressponsabilidad
de.
22. Podder Judiciárioo: organizaçãão, composiçção dos Tribu
unais, garanttias dos mem
mbros.
23. Refforma do Podder Judiciário
o: Conselho N
Nacional de Justiça, Súm
mula Vinculaante.
24. Funnções essenciiais à Justiçaa: Ministério Público, Ad
dvocacia Pública, Advocaacia e Defenssoria Públicaa.
25. Estrrutura políticco-administraativa do Estaado: modelo federativo.
26. Auttonomia dos entes federaativos: Uniãoo, Estados, municípios
m
e Distrito
D
Fedeeral.
27. Divvisão de comppetência entrre os entes dda federação.

DIRE
EITO CIV
VIL
I - PA
ARTE GER
RAL
1.
2.
3.
4.
5.

Lei de Introduçãão às Normaas de Direito Brasileiro.
Dass Pessoas: Peessoas Naturaais: personallidade e capaacidade, direiitos da persoonalidade, au
usência.
Pessoas Jurídicaas: disposiçõ
ões gerais, as sociações e fundações.
f
Dom
micílio.
Doss Bens:
• dos benns considerad
dos em si meesmos;
• dos benns reciprocam
mente consideerados;
• dos benns públicos.
6. Doss Fatos Juríddicos: classifi
ficação. Do nnegócio juríd
dico: disposiçções gerais, rrepresentaçãão, condição,, termo
e enncargo; defeiitos do negóccio jurídico, da invalidad
de do negócio
o jurídico.
7. Doss Atos Ilícitoos.
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8. Da prescrição e da decadênccia.

II – DIIREITO DA
AS OBRIG
GAÇÕES:
1. Connceito de obrrigação.
2. Classificação das
d obrigações: obrigaçõões considerradas em si mesmas: ciivil (ou perrfeita), naturral (ou
impperfeita) e moral;
m
de dar, fazer e não fazer; momentâneaa e de execcução contin
nuada; alterrnativa,
facuultativa e cum
mulativa; div
visível, indivvisível e solid
dária; condiccional, modaal, a termo e pura; de resuultado,
de m
meio e de garantia; princiipais e acess órias.
3. Trannsmissão das obrigações: cessão de ccrédito, assun
nção de dívid
da, cessão dee contrato.
4. Adiimplemento das obrigaçõ
ões: pagameento direto; pagamento
p
indireto:
i
paggamento em consignaçãoo, com
sub-rogação, im
mputação do pagamento, dação em paagamento, novação comp
mpensação, co
onfusão e rem
missão
de ddívidas.
5. Inaddimplementoo das obrigaações: conceiito e espéciees; mora; perdas e danoss; juros legaais, cláusula penal,
arraas.
6. Ressponsabilidadde civil: co
onceito e eespécies. Eleementos con
nstitutivos: conduta, cu
ulpabilidade,, dano
(maaterial, moraal, estético, coletivo), nnexo causall. Responsab
bilidade próópria e indiireta. Critériios de
indeenização. Exxcludentes dee responsabillidade.

III – C
CONTRATO
OS
1. Prinncípios do Direito contrattual.
2. Conntrato: conceeito, elemento
os integrantees, requisitoss, formação e classificaçõões.
3. Estiipulação em favor de tercceiro. Promeessa de fato de
d terceiro. Efeitos
E
dos ccontratos: Vícios Redibitóórios e
Evicção.
4. Conntrato aleatórrio; contrato preliminar; ccontrato com
m pessoa a deeclarar.
5. Exttinção dos contratos:
c
Modo
M
normall de extinçãão; extinção do contratoo sem cump
primento: Causas
C
anteeriores ou contemporâne
c
eas à formaação do con
ntrato: nulidaade e anulabbilidade; clááusula resoluutiva e
direeito de arreppendimento; causas supeervenientes à formação do
d contrato: a) Resoluçãão: por inexeecução
voluuntária, por inexecução involuntáriaa e por oneerosidade exccessiva; b) R
Resilição: distrato
d
e quuitação;
resiilição unilateeral: denúnciaa, revogaçãoo, renúncia e resgate; c) Morte
M
de um dos contrataantes; d) Resccisão.

IV - TEORIA GE
ERAL DO PROCESS
SO

(som
mente as matérias
s relativa
as ao Dirreito Pro
ocessual Civil)
1. Connceito de Dirreito. Direito
o natural e poositivo; públiico e privado
o; objetivo e ssubjetivo.
2. Connceito de lei e norma jurídica.
3. Proppedêutica prrocessual: bem, utilidade,, interesse, pretensão, ressistência e lidde.
4. Forrmas de resollução de conflitos: autotuutela, autocom
mposição, arrbitragem e pprocesso.
5. Prinncípios geraiis de Direito Processual e Constitucio
onal:
a) Prinncípio da açãão: da inérciaa da jurisdiçãão; da deman
nda; da iniciaativa das parttes;
b) Prinncípio do juizz natural, da investidura;;
c) Prinncípio da impparcialidade do juiz;
d) Prinncípio da isonomia e iguaaldade proceessual;
e) Prinncípio da inaafastabilidadee da jurisdiçãão; Princípio
o da legalidad
de;
f) Prinncípio do conntraditório e da ampla deefesa;
g) Prinncípio da pubblicidade doss atos processsuais;
h) Prinncípio da ecoonomia proceessual; Princcípio da precllusão ou da eventualidad
e
de;
i) Prinncípio do livrre convencim
mento; Princíípio dispositivo;
j) Prinncípio da verrdade formal; da verdadee real;
k) Prinncípio da lealdade processsual ou boa--fé; Princípio
o do impulso oficial;
l) Prinncípio da oraalidade; Princcípio do dupllo grau de ju
urisdição;
m) Prinncípio da succumbência; Princípio
P
da iidentidade fíísica do juiz;
n) Prinncípio da mootivação das decisões
d
judiiciais;
o) Prinncípio do devvido processo legal;
p) Prinncípio da eficciência; Prin
ncípio da razooabilidade; Princípio
P
da proporcional
p
lidade;
q) Prinncípio da nãoo autoincriminação.
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6. Rem
médios juríddicos: habeass corpus, haabeas data, mandado
m
de segurança, mandado de
d injunção e ação
poppular.
7. Direeito de petiçãão.
8. Direeito processuual constituccional. Tutelaa constitucio
onal do proceesso. Acessoo à justiça e garantias
g
da ação e
da ddefesa. As gaarantias do devido
d
proce sso legal. No
oções dos dirreitos e garan
antias fundam
mentais do ciidadão.
Dispposições connstitucionais processuais.. Lei processsual. Conceiito. Naturezaa. Lei processsual no temppo. Lei
proccessual no esspaço. Lei material
m
e lei pprocessual. Leis
L processu
uais: civis, ppenais e trabaalhistas. Jurissdição.
Funnções básicaas do estado
o. Conceito de jurisdiçãão. Tutelas jurisdicionaiis: conhecim
mento, execuução e
cauttelar. Poderees ou elemen
ntos da jurisddição. Princípios fundam
mentais da jurrisdição. Jurisdição civil, penal
e trrabalhista. Esstrutura do Poder
P
Judiciiário. Funçõees essenciaiss à justiça: A
Advocacia, Ministério
M
Púúblico,
etc.
9. Elem
mentos da açção. (petição
o inicial)
10. Processo e Proccedimento. Conceito
C
e ddistinção. Tip
pos do processo (conheccimento, exeecução e cauutelar).
Sujeeitos do proccesso. (respo
ostas do réu)). Relação jurídica processsual. Teoriaas. Pressuposstos processuuais de
exisstência e valiidade da relaação processuual. Espéciees de procedimento: ordinnário e sumário.
11. Forrma e atos processuais. O lugar ddos atos do procedimen
nto. O temppo dos atos do procedim
mento.
Com
municação dos atos proceessuais. Atoss processuaiss do juiz, dass partes e doss auxiliares da
d justiça.
12. Doss prazos. Connceito. Classsificação.
13. Da prova. Concceito. Classifi
ficação das prrovas. Valoração e ônus da prova.
14. Daa sentença. Conceito. Claassificação. R
Requisitos fo
ormais da sen
ntença.
15. Doos recursos. Conceito.
C
Prressupostos pprocessuais objetivos
o
e subjetivos doo recurso. Efeeitos dos recuursos.
16. Coiisa julgada.

DIREIITO PROC
CESSUAL CIVIL I
1. DA
AS PARTES NO
N PROCESSO: Das paartes – noçõees gerais
2. Cappacidade proocessual dass pessoas naaturais. Capacidade processual das pessoas jurrídicas. Devveres e
respponsabilidaddes das partees e procurradores. Desspesas proceessuais e oss honorárioss advocatícioos. Da
grattuidade processual.
3. Doss procuradorres. Do litisco
onsórcio. Inttervenção dee terceiros – noções
n
geraiis. Da assistêência. Denunnciação
da L
Lide e Cham
mamento ao Processo.
P
Inccidente de desconsideraç
d
ção da persoonalidade jurídica. Do “A
Amicus
Curriae”.
4. ATO
OS PROCE
ESSUAIS: Do
D Juiz. Doss auxiliares da Justiça. Sujeitos esppeciais do processo.
p
Doos atos
proccessuais – foorma e espéccies. Prática eeletrônica dee atos processsuais. Do teempo dos ato
os processuaiis. Dos
prazzos. Comuniicação dos attos processuaais. Da citaçãão. Das intim
mações. Da innvalidade do
os atos proceessuais.
Disttribuição e reegistro. Do valor
v
da caussa.
5. PRO
OCESSO E PROCEDIIMENTO: D
Da tutela provisória
p
– noções geerais. Da tu
utela de urrgência
anteecipatória. Da
D tutela de urgência cauutelar. Da tu
utela de evid
dência. Form
mação, suspen
nsão e extinçção do
proccesso. Proceesso de conhecimento – nnoções geraiis. Petição in
nicial e o peddido. Indeferimento da petição
p
iniccial. Improceedência limin
nar do pediddo. Audiênciaa preliminar de conciliaçção e mediaçção. Contesttação e
reveelia. Reconvenção. Proviidências prelliminares. Julgamento conforme o esttado do processo.
6. DA
A PROVA / SENTENÇA
A E COISA
A JULGADA
A: Audiênciaa de instruçção e julgam
mento. Da prrova –
noçções gerais. Depoimento
o pessoal e confissão. Exibição de
d documennto. Prova documental.
d
Prova
testtemunhal. Proova pericial. Inspeção juddicial. Sentença. Coisa ju
ulgada.
TO PROCE
ESSUAL CIIVIL II (REC
CURSOS)
DIREIT
1. Teooria Geral doos Recursos: conceito, atoos judiciais, espécies.
e
2. Prinncípios: da ampla defeesa e do coontraditório, do duplo grau de jurrisdição, da colegialidadde, da
recoorribilidade, da taxatividaade, da singuularidade, daa proibição do
o reformatioo in pejus, daa dialeticidadde.
3. Reqquisitos de addmissibilidad
de
4. Efeitos dos recuursos.
5. Reccurso adesivoo.
6. Reeexame necesssário.
7. Peddido de reconnsideração.
8. Dass espécies de
d recurso: apelação, aggravos (de instrumento, extraordinnário e interrno), embarggos de
declaração.
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9. Reccursos para os
o Tribunais Superiores: recurso extrraordinário, recurso
r
espeecial, embarg
gos de diverggência,
recllamação peraante o STF e o STJ, recurrsos ordináriios.
10. Reccursos nos Juizados
J
Esp
peciais Cíveeis: Estaduall (Lei n. 9.0
099/95) e FFederal (Lei n. 10.259/001), da
Fazzenda Públicaa (Lei n. 12. 153/09).
11. Da ordem dos processos
p
noss tribunais. D
Do incidente de assunção
o de competêência. Do inccidente de arrguição
de iinconstitucioonalidade.
12. Meiios de impuggnação. Relativização da coisa julgad
da.
13. Da Ação Rescissória e da Açção Anulatóriia.

