CURTA DURAÇÃO: O PROCESSO CIVIL NA VISÃO DOS
TRIBUNAIS
GRADE E CORPO DOCENTE: 2º SEMESTRE DE 2019

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU (FGV LAW)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DA FGV DIREITO SP (FGV LAW)
Rua Rocha, 233 – Bela Vista | São Paulo, SP – Brasil – CEP: 01330 000
direitosp.fgv.br

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
A Fundação Getulio Vargas (FGV) deu início às suas atividades em 1944 com o objetivo de preparar profissionais
bem qualificados para a administração pública e privada do país. Esse objetivo foi ampliado ao longo do tempo,
expandindo o foco de atuação da FGV para o campo das ciências sociais.
A atuação marcada pelo pioneirismo e pela inovação levou a FGV a inaugurar, no Brasil, a graduação e a pósgraduação stricto sensu em Administração Pública e de Empresas e a pós-graduação em Economia, Psicologia,
Ciências Contábeis e Educação. Além disso, iniciativas como a elaboração do balanço de pagamento, das contas
nacionais e dos índices econômicos ajudaram o profissional em busca de formação e o cidadão comum a
entender melhor o desempenho econômico e social brasileiro além de contribuir para seu permanente
desenvolvimento.

ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO – FGV DIREITO SP
O posicionamento do Brasil no rol das potências e lideranças mundiais tem levado à redefinição dos conteúdos
das áreas clássicas do direito e ao surgimento de novas áreas e novos tipos de advocacia, o que torna premente
a necessidade de formação de quadros profissionais que sejam, além de altamente qualificados, capazes de
atuar em patamares diferenciados.
Para responder às demandas do mercado atual, os(as) alunos(as) da FGV DIREITO SP são preparados(as) para
atuar nas esferas pública e privada e para dialogar com outros campos do conhecimento, a fim de que possam
influenciar positiva e profundamente o cenário jurídico no Brasil e no exterior.
No que concerne à pós-graduação, a FGV DIREITO SP busca aumentar sua inserção substantiva no mercado
jurídico, tendo em mente a integração entre o direito e outros campos do conhecimento e o desenvolvimento
de habilidades importantes para o desempenho das atividades profissionais de seus(as) alunos(as). Seu
Programa de Pós-Graduação Lato Sensu diferencia-se por dispor de grupos de pesquisa dedicados à produção
de material didático e bibliográfico próprio, a fim de oferecer conteúdo atualizado e em consonância com as
premissas da FGV DIREITO SP.
Com tais pressupostos e ações em mente, a FGV DIREITO SP pretende consolidar-se como alternativa ao modelo
tradicional de ensino do Direito e manter a postura crítica sempre assumida em relação a esse campo de saber.
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O PROCESSO CIVIL NA VISÃO DOS TRIBUNAIS
Apresentação
Em que pese a Lei nº 13.105/2015 estar em vigor em nosso ordenamento jurídico há mais de três anos e as
alterações promovidas pelo chamado Novo Código de Processo Civil ainda gerarem discussões nos tribunais,
algumas das principais polêmicas receberam solução, com a fixação do sentido da norma, nem sempre em
consonância com a interpretação que lhes vinha sendo dada pela doutrina.
Diante desse cenário, exige-se do(a) advogado(a) não só o conhecimento da norma legislada, mas da norma
resultante dos precedentes jurisprudenciais, a pautar sua atuação técnica e estratégica em conformidade com
os desafios que a evolução do sistema processual continua a impor aos profissionais atuantes no contencioso
civil e empresarial.
Para tanto, o curso pretende discutir as mudanças trazidas com a interpretação dos Tribunais sobre os principais
aspectos polêmicos do Novo Código de Processo Civil de forma crítica e aplicada, refletindo sobre os impactos
na advocacia e possibilidades de atuar estrategicamente considerando as alterações na disciplina processual.
Público-Alvo
Graduados(as) em direito com experiência relevante em processo civil ou em prevenção e resolução de conflitos
de modo geral.
Metodologia
O FGV LAW enfatiza o uso de metodologias participativas de ensino, que colocam o(a) aluno(a) no centro do
processo de aprendizagem. O curso é estruturado com aulas participativas com discussão de problemas
concretos e de casos que permitam a análise de questões decorrentes da interpretação e aplicação dos
dispositivos do novo Código de Processo Civil.

PROGRAMA DO CURSO
●
●
●
●
●
●
●
●
●

O papel das Cortes na interpretação e fixação de sentido da norma processual;
Contraditório efetivo e vedação à decisão-surpresa;
Negócio jurídico processual - possibilidades, relevância prática e aceitação pelos Tribunais;
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
Tutelas provisórias (tutelas de urgência – antecipada e cautelar - e de vidência) e sua estabilização significado do termo “recurso” disposto no art. 304 do CPC;
Preclusão e recorribilidade - a taxatividade mitigada do agravo;
Honorários advocatícios - critérios para sua fixação e impossibilidade de redução aquém do piso de 10%;
Fundamentação adequada X Fundamentação suficiente das decisões;
Recursos aos tribunais superiors;
o Requisitos de admissibilidade e a persistência da jurisprudência defensiva;
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●

o Poderes do relator e sistema de precedentes;
Principais alterações na execução e no cumprimento de sentença;
o Medidas atípicas de execução (art. 139, IV) - limites e excepcionalidade;
o Mitigação da impenhorabilidade salarial e do seguro de vida.

AVALIAÇÃO
A média para aprovação em cada disciplina é de 7 (escala de 0-10), sendo 40% equivalente a atividades
realizadas ao longo das aulas (trabalhos, exercícios, participação oral, etc.) e 60% referente a nota obtida na
prova (1 prova final). A aprovação também depende da presença mínima em 75% das aulas.

PROFESSOR
João Eberhardt Francisco
Doutor e Mestre em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Advogado
em São Paulo, sócio de Eberhardt, Lobo, Costa Campos Advogados Associados. Professor do curso de
especialização em Processo Civil do Programa de Pós-Graduação lato sensu da Escola de Direito de São Paulo da
FGV.
Se necessário, o Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da FGV DIREITO SP (FGV LAW) poderá alterar o corpo
docente original do curso.
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REALIZAÇÃO
Carga horária: 32 horas-aula
Duração: 2 meses
Data de início: 08/08/2019
Dia da semana: quintas-feiras
Horário: das 19h20 às 23h00
CALENDÁRIO DE AULAS
AULA

DATA

#1

08/08/2019

#2

15/08/2019

#3

22/08/2019

#4

29/08/2019

#5

05/09/2019

#6

12/09/2019

#7

19/09/2019

PROVA FINAL

26/09/2019

Se necessário, o Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da FGV DIREITO SP (FGVLAW) poderá alterar o
calendário original do curso.
Reposições de aula (estipuladas pela Instituição), monitorias acadêmicas ou quaisquer outros eventos
relacionados ao curso poderão ser agendados às sextas-feiras, no horário regular das aulas, exceto provas de 2ª
chamada que serão aplicadas às 19h30.

INVESTIMENTO
Valor à vista: R$ 3.461,94
IIIIII-

Matrículas efetuadas no período de 09/04/2019 a 30/04/2019 receberão um desconto de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) sobre o valor global do curso.
Matrículas efetuadas no período de 02/05/2019 a 31/05/2019 receberão um desconto de
R$ 100,00 (cem reais) sobre o valor global do curso.
Matrículas efetuadas no período de 03/06/2019 a 28/06/2019 receberão um desconto de
R$ 50,00 (cinquenta reais) sobre o valor global do curso.
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IV-

Matrículas efetuadas no período de 01/07/2019 a 19/07/2019 não contemplam os descontos acima
mencionados.

Tais descontos serão aplicados sobre o valor global do curso, podendo ser parcelado em até 2 (duas) parcelas
conforme abaixo:

PERÍODO DE MATRÍCULA

VALOR TOTAL DO CURSO
À VISTA COM DESCONTO

09/04/2019 a 30/04/2019

R$ 3.311,94

VALOR DA
PARCELA EM
ATÉ 1+1 VEZES
R$ 1.668,30

02/05/2019 a 31/05/2019

R$ 3.361,94

R$ 1.693,48

R$ 3.386,96

03/06/2019 a 28/06/2019

R$ 3.411,94

R$ 1.718,67

R$ 3.437,34

01/07/2019 a 19/07/2019

R$ 3.461,94

R$ 1.743,86

R$ 3.487,72

TOTAL A PAGAR
R$ 3.336,60

PROCESSO SELETIVO
O ingresso dar-se-á por meio de classificação no Processo Seletivo, observados os procedimentos, condições,
regras e critérios descritos no Edital. O presente Processo Seletivo tem validade para o segundo semestre letivo
de 2019, não havendo reserva de vaga para semestres posteriores.
Período: de 02/04/2019 a 10/07/2019
O Processo Seletivo é contínuo. Por essa razão, os cursos poderão ter suas inscrições encerradas antes do
período previsto caso sejam preenchidas todas as vagas disponíveis.
Inscrições: site fgv.br/direitosp
Os(as) interessados(as) deverão realizar sua inscrição, sem qualquer ônus financeiro, exclusivamente pela
internet. É obrigatório o preenchimento de todos os campos solicitados na ficha de inscrição e a inserção de
arquivo digital com o Curriculum Vitae do candidato. Certifique-se que o currículo anexado esteja atualizado,
inclusive com o detalhamento das atividades profissionais desempenhadas. A primeira fase do Processo Seletivo
do FGV LAW é eliminatória e será realizada a partir dessas informações, que serão confrontadas com o públicoalvo, os pré-requisitos (quando houver) e os objetivos do curso preterido. Currículos extraídos da plataforma
Lattes não serão considerados. Serão avaliados, conjuntamente, (i) a formação acadêmica, (ii) a experiência
profissional e (iii) a correlação entre os objetivos do curso pretendido e a trajetória profissional do(a)
candidato(a).
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Seleção dos(as) Candidatos(as): O processo seletivo está estruturado em duas etapas: (i) análise curricular e (ii)
entrevista individual. Somente os(as) candidatos(as) pré-aprovados(as) na análise curricular serão
convocados(as) para a entrevista. Para que a entrevista ocorra de forma adequada é imprescindível que o(a)
candidato(a) observe a data e o horário previamente informados. Não serão atendidos(as) candidatos(as) fora
do horário estabelecido. É necessário documento de identificação com foto para a realização da entrevista.
Na impossibilidade de comparecer, o(a) candidato(a) poderá realizar apenas 1 (um) reagendamento e caso não
compareça na segunda oportunidade terá o processo seletivo automaticamente cancelado para o curso
pretendido no processo seletivo vigente.
É necessário documento de identificação com foto para a realização da entrevista.
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(*) A aprovação no processo seletivo não garante vaga. A matrícula será confirmada após entrega de todos os
documentos solicitados e efetivação do pagamento da primeira parcela do plano de pagamento ou ainda do
curso à vista, conforme opção feita pelo(a) candidato(a) no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, em
cumprimento das exigências do edital publicado.

RESULTADO
Período: processo seletivo contínuo.
A divulgação do resultado será feita via comunicação eletrônica (e-mail). É responsabilidade exclusiva do(a)
candidato(a) manter seus dados de contatos atualizados, acompanhar a divulgação dos resultados, averiguar
sua eventual aprovação e consequente convocação para a matrícula.
Não haverá divulgação do desempenho dos(as) candidatos(as), nem sua classificação relativa, apenas a
informação quanto à aprovação ou não. O resultado no processo seletivo não é passível de recursos.

INFORMAÇÕES
Central de Atendimento
Telefone: (11) 3799-7777
E-mail: fgvlaw@fgv.br
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