
Curso de Aperfeiçoamento

ATUAÇÃO
NOS TRIBUNAIS
SUPERIORES



O QUE É PRECISO PARA
ATUAR NAS CORTES
SUPERIORES

Possibilitar que se conheça na prática e na teoria
todos os ritos dos Tribunais Superiores é um
diferencial de peso deste curso pioneiro, que propicia
contato com pessoas de grande vivência na área e,
melhor ainda, permite interação direta com elas.

Atuar com confiança nos Tribunais
Superiores é um requisito imprescindível
para bem representar seus clientes em uma
sociedade cada vez mais dinâmica e
complexa.



Aprenda direito de
quem vive do
assunto
O curso dá ênfase especial aos conhecimentos
nascidos da grande experiência de seus expositores.
A visão prática é um de seus maiores diferenciais.

Cada um dos tribunais superiores tem suas próprias
normas, ritos, métodos e tradições. Para atuar neles
com eficácia, não basta apenas a teoria. É necessário
compreender as suas especificidades e saber como
proceder em todas as fases.



Propósito do Curso

O curso visa a preparação de profissionais para atuação nos
tribunais superiores. E conta com um corpo docente de
especialistas que conjugam teoria e prática, sob medida para
quem deseja iniciar ou aprimorar a sua atuação no universo
das cortes máximas do Brasil.

Nosso corpo docente conta com alguns dos maiores
nomes do segmento



O diálogo faz a
diferença

Conjugando aulas expositivas a webinars, o estudante terá
possibilidade de dialogar sobre os diversos aspectos práticos
da atuação nas cortes superiores. A transferência de
experiências é tão ou mais importante do que o
conhecimento teórico, expondo questões que não
costumam ser encontradas nos livros.



Estudo
de

Casos

Tenha tudo que precisa!

Outro diferencial do curso é o material didático inovador que sintetiza de forma inteligente os principais pontos de
atuação nos Tribunais Superiores. Além de questões teóricas, ele aborda estudos de casos e leituras dirigidas de acórdãos
paradigmáticos, assim como de textos doutrinários, visando a fixação dos conteúdos mais relevantes. Ao final do curso, o
estudante será capaz de ter uma visão integrada da atuação nas cortes superiores, colocando sua atuação profissional em

um novo e mais alto patamar.
 

Leituras
Dirigidas

Ebook
Completo



Depoimentos de
Alunos da FIURJ

“Encantei-me com a seriedade e o nível
de organização da UAL, em parceria com o

IURJ, e com a qualidade dos alunos pós-
graduandos com os quais tive o privilégio

de interagir. Estou certo de que nossos
alunos, vivendo hoje a mesma experiência

acadêmica tão significativa em minha
formação, saberão usar, em suas

respectivas áreas de atuação profissional,
os bons frutos do mestrado ou doutorado
que cursam agora, sob seus cuidadosos

olhos, na Universidade Autônoma de
Lisboa.”

 
 

Ministro Dr. Augusto

Cesar Leite de

Carvalho

 

“O Instituto Universitário é uma excelente
instituição de ensino. Eu cursei meu

doutoramento em ciências jurídicas na
Universidade Autónoma de Lisboa,

conveniada com o IURJ, enquanto a minha
esposa cursou o mestrado na mesma

universidade. Os programas são
excelentes, com um quadro docente

excepcional. Ambos os cursos já tiveram
revalidação no Brasil, o que mostra a

seriedade das instituições. Centenas de
brasileiros puderam cursar mestrado e
doutorado graças a essa atuação do
Instituto Universitário. Recomendo a

todos.”
 
 Desembargador

 James Magno Araújo

Farias

 

 

“Tenho a enorme satisfação em
recomendar o Curso de Mestrado

em Ciências Jurídico-políticas
oferecido pela Universidade

Portucalense (UPT), representada
no Brasil pelo IURJ – Instituto

Universitário do Rio de Janeiro. O
programa atende a padrões
internacionais de qualidade

acadêmica, sendo o corpo docente
formado por renomados professores

europeus e brasileiros.”

Pedro Henrique Alves 

 Juiz de Direito



NÃO PERCA
TEMPO,
GARANTA SUA
VAGA! 
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