Catalão (GO), 31 de agosto de 2018.

A Coordenação do CURSO DE DIREITO do Centro de Ensino Superior de
Catalão

(CESUC)

informa,

abaixo,

os

CONCEITOS/TEMAS

JURÍDICOS

sugeridos para a pesquisa e análise (estrutural, argumentativa e crítica) de um
acórdão de Tribunal estadual, regional ou superior (incluindo o Supremo Tribunal
Federal), com o objetivo de desenvolver o trabalho que deverá ser apresentado
por cada par ou grupo de alunos durante a MOSTRA CIENTÍFICA que acontecerá
na “SEMANA JURÍDICA”, entre os dias 01/10/2018 e 05/10/2018.

Abaixo, também segue um “DICIONÁRIO JURÍDICO DIRECIONADO À
PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA”, disponibilizado pela professora Talita Neri
Caetano de Oliveira, contendo expressões e palavras comumente utilizadas na
prática forense.

Saudações,

Prof. RODRIGO DINIZ CURY
Coordenador do CURSO DE DIREITO

CESUC

Temas sugeridos pelo prof. GUSTAVO ALBERTO SILVA COUTINHO

. Ação de dissolução parcial de sociedade – novo procedimento previsto
no CPC/2015

. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – novo
procedimento previsto no CPC/2015

. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica na Justiça do
Trabalho – novo procedimento previsto no CPC/2015 (antes, os juízes
aplicavam a desconsideração de ofício, após a simples ocorrência de não serem
encontrados bens penhoráveis da pessoa jurídica executada; Como ficou após o
novo procedimento passar a ser aplicado?)

. Tratamento diferenciado em licitações públicas proporcionado às micro
e pequenas empresas pela LC nº. 123/06

Temas sugeridos pela profa. LARISSA SAMPAIO TELES

. Controle de constitucionalidade

. Direito ao esquecimento e as biografias

. Expropriação decorrente de cultivo de plantas psicotrópicas

. Foro por prerrogativa de função

. Hate speech e a liberdade de expressão

. Interceptação telefônica

. Intervenção federal

. IPTU progressivo

. Princípio da igualdade

. Princípio da presunção da inocência
. Sistema eleitoral

Temas sugeridos pela profa. LUANA FERREIRA BERNARDES

. Casamento e regime de bens da Pessoa com Deficiência Psíquica e
Intelectual

. Curatela funcionalizada às pessoas com deficiência psíquica e
intelectual

. Estatuto da Pessoa com Deficiência

. Teoria da Argumentação Jurídica

. Teoria da Decisão Judicial

. Tomada de Decisão Apoiada

Temas sugeridos pelo prof. MATHEUS SANTOS MEDEIROS

. Prenome e gênero (sugestão: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
4275, julgada neste mês de março pelo Supremo Tribunal Federal

STF)

. Princípio da Insignificância no artigo 28 na Lei 11.343/06 (posição
diferente do STJ e do STF)

. Princípio da Unirrecorribilidade das decisões (STJ, AGRG no Resp
1183408/SC, DJ 15.05.2018)

. Relevante Valor moral e social nos crimes dolosos contra a vida

. Homicídio Emocional

Temas sugeridos pelo prof. PLÍNIO DE MELO PIRES

. Abuso de autoridade, do poder político e econômico nas campanhas
eleitorais

. Dolo eventual versus Culpa Consciente

. Greve de agentes públicos

. Improbidade administrativa

. Princípio da continuidade dos serviços públicos

. Princípio da insignificância nos crimes contra a Administração Pública

. Princípio da proibição/vedação de retrocesso dos direitos fundamentais

. Teoria do fato consumado

Temas sugeridos pelo prof. RODRIGO DINIZ CURY

. Abuso de direito

. Assédio moral

. Ativismo judicial

. Atos meramente protelatórios

. Cadeia produtiva e responsabilidade trabalhista

. Conflito de normas

. Controle de convencionalidade

. Dano evitável (duty to mitigate the loss)

. Dano in re ipsa

. Dano moral / Dano extrapatrimonial

. Decisão surpresa

. Demissão por justa causa

. Desconsideração da personalidade jurídica no Direito do Trabalho

. Direito ao contraditório

. Direitos humanos

. Direito líquido e certo

. Direitos trabalhistas inespecíficos

. Discricionariedade judicial

. Discriminação no trabalho

. Empregado hipersuficiente

. Escravidão contemporânea

. Gerações de Direitos Humanos

. Gratuidade de Justiça no Processo do Trabalho

. In dúbio pro operário

. Inversão do ônus da prova

. Jus postulandi

. Lealdade processual

. Litigância de má fé

. Nulidade por negativa de prestação jurisdicional

. Paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e
faculdades processuais

. Poder potestativo do empregador

. Prequestionamento (fase recursal)

. Princípio da primazia da realidade

. Princípio da proteção do trabalhador

. Proporcionalidade

. Razoabilidade

. Relação de emprego

. Rescisão indireta do contrato de trabalho

. Sucessão trabalhista

. Supralegalidade dos tratados de Direitos Humanos

. Terceirização Trabalhista

. Trabalho análogo ao de escravo

. Trabalho decente / Trabalho digno

. Trabalho intermitente

. Transcendência recursal

Temas sugeridos pelo prof. ROGÉRIO AUGUSTO MANCINE

. Ação penal privada – renúncia e perdão

. Arquivamento do inquérito policial

. Audiência de custódia

. Condições da Ação Penal

. Condução Coercitiva

. Denúncia anônima

. Execução Provisória da Pena

. Foro por prerrogativa de função (competência ratione personae)

. Interrogatório do acusado

. Jus puniendi

. Notitia Criminis

. Persecutio Criminis

. Princípio da ampla defesa e do contraditório

. Princípio da imparcialidade do juiz

. Princípio da inexigibilidade de autoincriminação (nemo tenetur se
detegere)

. Princípio da presunção de inocência (ou da não culpabilidade)

. Princípio do in dubio pro reo (favor réu)

. Prisões Cautelares

. Prova pericial

. Prova testemunhal

. Provas Ilícitas

. Sequestro (medida assecuratória)

. Simultaneus processus

. Sistema do livre convencimento motivado

. Suspeição e impedimento

. Teoria do Fruto da árvore envenenada

. Trancamento do Inquérito Policial

Temas sugeridos pelo prof. SAMIR ALVES DAURA

. Administração Direta

. Administração Indireta

. Autonomia da vontade

. Autonomia privada

. Boa fé objetiva

. Cargos públicos

. Cláusulas gerais

. Competência tributária

. Consumo sustentável

. Devido processo legal

. Direito à informação

. Direitos da personalidade

. Direitos humanos

. Dirigismo contratual

. Estado regulador

. Fato gerador da relação jurídico tributária

. Imunidades tributárias

. Licitações sustentáveis

. Limitações constitucionais ao poder de tributar

. Modernização da máquina administrativa

. Moralidade administrativa

. Novos paradigmas da responsabiliade civil

. Poder de polícia

. Políticas públicas

. Pós modernidade

. Princípio da precaução

. Princípio da prevenção

. Princípios constitucionais tributários

. Regulação do mercado

. Remédios constitucionais

. Responsabilidade civil

. Sociedade da informação

. Sociedade de risco

. Superendividamento dos consumidores pessoas físicas

. Sustentabilidade

. Vulnerabilidades

Temas sugeridos pela profa. TALITA NERI CAETANO DE OLIVEIRA

. Concurso de crimes

. Concurso de pessoas

. Crime consumado e tentativa

. Crime doloso, culposo e crime qualificado pelo resultado

. Crimes contra a administração pública

. Crimes contra a pessoa

. Erro de tipo e erro de proibição

. Extinção da punibilidade

. Fato típico e tipicidade

. Ilicitude e causas de exclusão

. Medida de segurança

. Penas privativas de liberdade, restritivas de direito e pena de multa

. Princípio da insignificância

. Princípio da legalidade e anterioridade da lei penal

DICIONÁRIO JURÍDICO DIRECIONADO À PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA
Principais expressões e palavras de uso cotidiano, palavras comumente
utilizadas na prática forense:

Jurisprudência: o modo pelo qual os tribunais realizam, interpretativamente, a
aplicação completa das normas legislativas vigentes, cujo resultado se admite como
fonte do direito

Ementa: sumário, resumo da decisão

Julgado: matéria decidida em sentença ou acórdão; decisão judicial, sentença

Acórdão: decisões proferidas por órgãos colegiados de Tribunal, ou seja, todos ou
a maioria devem entrar em acordo para tomar a decisão

Decisão monocrática: decisão proferida por um único magistrado, de qualquer
instância ou tribunal. Contrapõe se às decisões colegiadas, típicas de casos em que o
pedido jurisdicional esteja em fase de recurso

Juízo monocrático: órgão Judiciário em que os julgamentos são proferidos por
um só juiz

Juízo singular: de primeiro grau

Negar provimento ao recurso: é a negativa do pedido constante do recurso,
sendo considerado improcedente

Instância ordinária: primeira instância ou primeiro grau e segunda instância

Instância extraordinária: instância que constitui o STF

Intempestividade: termo jurídico aplicado a peças processuais que são
apresentadas, protocoladas ou arroladas nos autos fora do prazo

Juízo a quo: juízo do qual partiu o processo

Juízo ad quem: por sua vez, indica o juiz ou tribunal para o qual se recorre

Absolutório: que contém absolvição, opondo se à condenação

Competência preventa: que se determinou por prevenção (competência ou
jurisdição)

Cotejar: confrontar, comparar

Corroborar: dar força, confirmar, comprovar

Decisão emendada: reformada, corrigida

Declinar: recusar à jurisdição de um juiz ou tribunal, por incompetência

Denegação: ato de recusar, indeferimento, desatendimento

Deprecante (juízo): juízo de uma comarca (ou jurisdição) por onde tramita um
processo e que, nessa condição, expede carta precatória para outra comarca (ou
jurisdição), a fim de que outro juízo execute atos a serem praticados na comarca (ou

jurisdição) deste último, tais como citar ou intimar o réu, ouvir testemunhas,
penhorar, avaliar e pracear bens situados em local que não o da causa

Deprecado (juízo): juiz a quem se expediu deprecada

