
Professor Responsável

Tema do Grupo

Número de Integrantes: Mínimo 10 Máximo 30

Autarquia Municipal

PROPOSTA DE GRUPO DE ESTUDOS – 2019

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Horário da Seleção (caso haja grande número de inscritos) 17:30

 Bianca Mendes Pereira Richter

Horário Inicial da reunião

Horário final da reunião 18:40

Data para seleção (caso haja grande número de inscritos) 28/03/2019

Breve Ementa sobre o Tema do Grupo

O grupo analisará os precedentes do art. 927, do Novo Código de Processo Civil, a partir 

de decisões dos tribunais do país. Assim, dados serão coletados e esquematizados com 

o objetivo de definição de parâmetros para conceitos jurídicos indeterminados 

utilizados pelo legislador ao longo do novo estatuto processual civil. Para atingir tal 

intento, os alunos serão divididos em grupos que se especificarão em cada tribunal 

selecionado. O objetivo é que cada precedente dito vinculante seja estudado a fundo.

Precedentes no Brasil: análise empírica

Dia da semana em que as reuniões ocorrerão terça-feira

17:00

Grupo destinado aos alunos das séries 

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 

Informar o critério de seleção 

Entrevista 

Avaliação escrita 

Outro (especificar ao lado) 

5ª série 



Data

02/04/2019

09/04/2019

09/05/2019

14/05/2019

21/05/2019

28/05/2019

04/06/2019

11/06/2019

13/08/2019

20/08/2019

27/08/2019

03/09/2019

10/09/2019

01/10/2019

08/10/2019

15/10/2019

05/11/2019

07/11/2019

Preparação de trabalhos de apresentação e gráficos com os dados coletados

balanço final do ano

encerramento

Alinhamento de objetivos do semestre

analisar as reclamações por violações aos precedentes estudados

Elaboração de textos e artigos quanto aos novos dados

Revisão dos textos para envio para publicação

Seleção de editais de congressos para participação do grupo

Conteúdo Programático

Apresentação do grupo, dos monitores e divisão dos grupos: acolhimento de novos membros

Revisão do artigo em elaboração para publicação - terceiros na formação de precedentes

reunião na quinta excepcionalmente: atualização de dados coletados

divisão dos parâmetros de pesquisa e atualização das tabelas já formadas

organização de artigos, elaboração de sumários para novas publicações

pesquisa bibliográficas para a elaboração de artigos

coleta de dados e apresentação de resultados do semestre

consolidação dos resultados do semestre

ampliar a pesquisa para os incidentes de assunção de competência nos tribunais previamente designados

definir parâmetros e compartilhar resultados quanto ao IAC - Incidente de Assunção de competência


