
EMENTAS 
 

DE 
 

DIREITO 
1º PERÍODO 

 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 1º - 1901 CIÊNCIA POLÍTICA 

CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 2 

CRÉDITOS: 2 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
teoria política clássica.  
as contribuições da ciência política para a análise do estado brasileiro. 
o debate contemporâneo da democracia, cidadania, soberania, autocracia e socialismo. 
a relação entre o público e o privado. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
analisar a teoria política, privilegiando o estudo de seus principais conceitos  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
unidade i - ciência política 
unidade ii - estado e elementos constitutivos do estado 
unidade iii - ordenamento jurídico 
unidade iv - soberania  
unidade v - finalidade do estado  
unidade vi - democracia - cidadania. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
WEFFORT, Francisco C. (Org.). Os clássicos da política. 13 ed. (9a reimpressão) S.P.: 
Ática,. 2003. v.1.. Ática 
CHAUÍ, Marilene. Convite à Filosofia. São Paulo, Ática, 1994.. Ática 
BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. Brasília, UNB, 2000.. UNB 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. 14 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.. Paz e 
Terra 
MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. Brasília. Ed. UNB, 1995.. NB 
LOCKE, John. Segundo Ensaio sobre o Governo Civil. Vozes.. Vozes 
CARVALHO, José Murilo. Pontos e Bordados. Escritos de história e política.. UFMG 
VILLAS BOAS,B.M de F.Aval:Políticas e práticas. Papirus 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 1º - 1904 LÍNG. E ARG. JURÍDICA 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
teoria geral da comunicação. funções da linguagem. o sentido das palavras. estrutura 
frásica. estrutura do parágrafo. enunciação e discurso jurídico: o texto, tipologia textual. 
revisão gramatical. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
possibilitar o acesso e a compreensão do texto jurídico nos seus aspectos lingüísticos, 
argumentativos e pragmáticos considerando a especificidade do pensamento jurídico 
explícito e implícito nas legislações,  decisões jurídicas e  doutrina dogmática. 
 
objetivos específicos 
 
unidade 1: 
. atentar para a importância da linguagem no meio jurídico. 
. analisar os elementos que compõem o ato de comunicação. 
. conscientizar-se acerca das variedades lingüísticas. 
. conhecer as funções da linguagem para empregá-las nos textos jurídicos. 
. reconhecer a importância do sentido das palavras, empregando-as corretamente nos 
diversos contextos. 
. atentar para a polissemia do vocabulário, especialmente o jurídico. 
. apreender as diversas mensagens do texto 
 
unidade ii: 
. capacitar o aluno para a construção de unidades significativas com coesão e coerência.  
 
unidade iii: 
. identificar as características do texto narrativo e do texto descritivo. 
. perceber a importância de uma narração clara dos fatos, evidências e provas na 
linguagem jurídica. 
. perceber a importância de uma descrição adequada de personagens e procedimentos no 
discurso jurídico. 
. redigir textos narrativos e descritivos jurídicos.  
. identificar as características do texto dissertativo.  
. perceber que a linguagem jurídica é essencialmente argumentativa. 
. redigir textos argumentativos. 
 
unidade iv: 
. superar as dificuldades da língua, dominando o emprego correto da norma culta 
formal, objeto de trabalho do jurista, com clareza, objetividade  de idéias. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 



teoria da comunicação: 
. conceitos gerais e comunicação jurídica 
. elementos da comunicação 
. funções da linguagem 
. níveis de linguagem 
 
vocabulário jurídico: 
. denotação  e conotação 
. polissemia e homonímia 
. sinonímia e paronímia 
 
a estrutura frásica da linguagem jurídica: 
. relações sintáticas na expressividade do pensamento: frase, oração, período. 
. paragrafação visualizando a coesão e a coerência. 
 
tipologia textual: 
. o texto narrativo 
. o texto descritivo  
. o texto dissertativo: expositivo e argumentativo 
. revisão gramatical aplicada aos textos 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DAMIÃO, Regina e HENRIQUES, Antonio. Curso de Português Jurídico. São Paulo: 
Atlas, 2004.. Atlas 
CALANZANI, José João. Manual Prático de Língua Portuguesa:. Atlas 
NASCIMENTO, Edmundo Dantes. Linguagem Forense: a lingua portuguesa aplica à 
linguagem do foro.. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
SILVA, de Plácido e. Vocabulário Jurídico.. Forense 
ABREU, Antônio Suárez. A arte de argumentar: Gerenciando razão e emoção. Ateliê 
Editorial. 2ª ed; São Paulo. 2001. Ateliê Editorial 
FERREIRA, Aurélio B. de Holanda. Novo Dicionário de Língua Portuguesa, 1999.. 
Nova Fronteira 
CALDEIRA XAVIER, Ronaldo. Português no Direito.. Forense 
CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo. RJ: Nova Fronteira, 
1982.. Nova Fronteira 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 1º - 3218 INTR. AO PENS. FILOSOFICO 

CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 2 

CRÉDITOS: 2 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
a filosofia:  atitude filosófica;  filosofia como expressão cultural do ocidente. a razão e o 
conhecimento. a lógica. as ciências e a questão do método. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
perceber o significado e a importância da filosofia enquanto pensamento que pretende 
superar o senso comum e estabelecer uma visão crítica da realidade. 
 
objetivos específicos 
 
unidade i: 
- perceber a importância da filosofia para a cultura ocidental; 
- identificar as causas que possibilitaram a  ruptura da filosofia com o mito; 
- reconhecer a filosofia enquanto pensamento lógico, sistemático e racional. 
 
unidade ii: 
- identificar os vários paradigmas epistemológicos ao longo da história do pensamento. 
 
unidade iii: 
- diferenciar os  tipos de raciocínio; 
- assimilar e aplicar as regras de validade dos silogismos. 
 
unidade iv: 
- reconhecer a importância do método para as ciências; 
- diferenciar senso comum / filosofia e ciência. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
unidade i: a filosofia 
1. introdução: a atitude filosófica 
2. a consciência 
3. a cultura ocidental 
4. a filosofia como expressão cultural do ocidente: 
4.1. a origem da filosofia na grécia 
4.2. as primeiras questões 
4.3. mito e filosofia/razão x senso comum 
4.4. principais períodos da história da filosofia 
unidade ii: a razão e o conhecimento 
1. a razão 
2. realismo e idealismo 
3. racionalismo (inatismo) e empirismo 



4. a síntese kantiana 
5. a verdade: dogmatismo e relativismo 
6. o conhecimento: sujeito/objeto, objetividade/subjetividade 
7. inteligência e pensamento: a necessidade do método 
 
unidade iii:      a lógica 
1. introdução à lógica/ origens 
2. elementos da lógica: termos, proposição, juízo, inferências 
 
3. tipos de raciocínio/ argumentação: indução e dedução 
4. silogismo 
5. silogismo científico 
6. a dialética 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CHAUI, M. Convite à filosofia. São Paulo, Ed. Ática. 1999. Ática 
ARANHA, Maria Lúcia de A, MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de filosofia. 
2.ed. ver. São Paulo: Moderna, 2002.. Moderna 
CHALITA, Gabriel. Vivendo a Filosofia. São Paulo: Atual 2002.. Atual 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
NEEDLEMAN. Jacob. O coração da Filosofia. Editora Palas Athenas 2001. Palas 
Athenas 
REALE, M. Introdução à Filosofia. São Paulo, Saraiva, 1994.. Saraiva 
ALVES, Rubem. Filosofia da Ciência. São Paulo, Brasiliense, 1998.. Brasiliense 
ARANHA, M. L. DE A.A .& MARTINS, M.H.P. Filosofando – introdução à filosofia. 
São Paulo, Ed. Moderna. 1996. Moderna 
CHAUI, Marilena. Introdução a História da filosofia. São Paulo: Cia. Das Letras, 2003.. 
Cia das letras 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 1º - 3232 INTRODUÇÃO AO DIREITO 

CARGA-HORÁRIA: 60 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 3 

CRÉDITOS: 4 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
o conceito do direito - a norma jurídica - as ideologias jurídicas. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
compreender as principais ideologias jurídicas, as possibilidades de conceito do 
fenômeno direito e o direito como fenômeno normativo. 
 
objetivos específicos 
 
unidade i: 
delinear um conceito universal do direito. 
 
unidade ii: 
visualizar os principais modelos de ideologias jurídicas 
 
unidade iii: 
compreender a norma jurídica 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
unidade i - conceito do direito: 
- escorço de definições universais; 
- os problemas lingüísticos para uma definição universal; 
- abordagens do fenômeno direito 
 
unidade ii - as ideologias jurídicas: 
- o jusnaturalismo e as suas vertentes; 
- o juspositivismo; 
- crítica jurídica. 
 
unidade iii - a norma jurídica: 
- o conceito e a estrutura da norma; 
- a relação jurídica; 
- direito subjetivo e objetivo; 
- a classificação das normas; 
- fontes do direito. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução ao Direito. São Paulo, Saraiva, 16ª ed. 
2004. Saraiva 



FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Introdução ao Direito – técnica, decisão, dominação, São 
Paulo, Atlas. 4ª ed. 2003. Atlas 
NUNES, Luis Antonio Rizatto. Manual de Introdução ao Direito, São Paulo , Saraiva . 
5ª ed. 2003. Saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, São Paulo. Martins Fontes. 2000. Martins 
Fontes 
NADER, P. Introdução ao Estudo de Direito, Forense, 1999.. Forense 
REALE. Miguel. Lições preliminares de Direito. São Paulo. Saraiva. Saraiva 
Barros Monteiro, Woshington/ Curso Direito Civil Vol.I. Saraiva 
Venosa, Silvio de Salvo/ Direito Civil Vol.I. Atlas 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 1º - 3933 ONLINE 

 - SOCIOLOGIA GERAL E JURÍDICA 
CARGA-HORÁRIA: 60 H/A 

HORAS-AULA SEMANAIS: 2 
CRÉDITOS: 4 

 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
origem e histórico da sociologia, o objetivo e métodos das ciências sociais, as correntes 
do pensamento sociológico: positivismo, mat. histo-dialetico e a sociologia 
compreensiva. o direito como procedimento, os problemas sociais, a crise do judiciário. 
pluralismo jurídico. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: 
 
interpretar e compreender os fatos sociais que tenham conseqüência jurídica e apreender 
o papel do direito no contexto do sistema social. 
objetivo específico: 
 
introdução 
compreender os fenômenos estudados pela sociologia; 
apreender criticamente os problemas metodológicos presentes nas ciências sociais; 
diferenciar os métodos empregados pela análise sociológicas; 
contextualizar a origem da sociologia jurídica como ciência, estabelecendo as criticas 
que alguns autores evidenciam quanto a autonomia dessa ciência. 
 
unidade i: 
identificar as principias características do positivismo, analisando os aspectos centrais 
das leis dos três estados e do fato social; 
relacionar as analises de comte e durkheim ao pensamento contemporâneo. 
 
unidade ii: 
apreender os principais as aspectos do materialismo histórico-dialético; 
analisar criticamente os conceitos subjacentes à sociologia compreensiva de max weber; 
relacionar as analises de karl marx e max weber ao pensamento contemporâneo. 
 
unidade iii: 
estabelecer similaridades e diferenças entre as características que identificam os 
sistemas sociais para parsons e lumann o direito como sistema social e suas relações 
com os subsistesmas. 
 
unidade iv: 
identificar e relacionar as concepções de direito vivo de ehrlich com as concepções de 
direito paralelo de boaventura s. santos. 
perceber o caráter social da criação das normas. 
compreender o direito como procedimento. 
 
unidade v:  



contextualizar os problemas que o judiciário enfrenta, em especial no brasil; 
apontar possíveis caminhos para os problemas detectados. 
 
unidade vi: 
identificar, através do pluralismo jurídico o caráter social do direito. 
estabelecer paralelos entre pluralismo e positivismo jurídicos.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
introdução: 
o contexto histórico em que as sociologia surge como ciência: 
a) origem e histórico da sociologia; 
b) objeto e métodos da sociologia. 
sociologia jurídica: objeto, desenvolvimento histórico e criticas. 
 
unidade i: 
1.1. comte: 
o método positivo e a lei dos três estados. 
1.2. durkheim: 
o método positivo; conceito e característica do fato social; consciência coletiva; 
solidariedade orgânica e mecânica. 
 
unidade ii: 
2.1. karl marx: metodo materialista historico-dialético; luta de classes; irracionalidade 
do capitalismo; estado enquanto ditadura de classes;  socialismo; comunismo e  
concepção marxista de ideologia. 
2.2. marx weber: método compreensivo; conceito de ação social e tipo ideal. 
 
unidade iii: o direito como sistema  social: 
3.1. o sistema social ( talcott parsons); 
3.2. o procedimento como sistema social ( niklas luhmann). 
 
unidade iv: o direito como  procedimento: 
4.1.    o estudo do direito vivo ( engen ehrlich); 
4.2. notas sobre a historia jurídica- social de pasárgada ( boaventura sousa santos); 
4.3. a norma social, gênese e conscientização ( bárbara freitag). 
 
unidade v: problemas sociais e a crise  do judiciário: 
5.1.       movimentos sociais: a emergência  de novos sujeitos ( jose geraldo de souza 
jr.); 
5.2. direito e lei ( roberto lyra filho); 
5.3. os juizes cobtra a lei ( tarso fernando genro); 
5.4. o judiciário e a democracia no brasil ( celso fernandes).  
 
unidade vi: 
6.1. origem, evolução e declínio  da cultura jurídico estatal; 
6.2. as fontes de produção de uma nova cultura jurídica. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BERGER, Peter & LUCKMANN, Thomas.A Construção Social da Realidade. Tratado 
de Sociologia do Conhecimento. 



. Vozes 
BOUDON, Raymond. Tratado de Sociologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1996. Jorge 
Zahar 
COSTA, C. Sociologia introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Ed. Moderna, 
1997.. Moderna 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à Ciência da Sociedade. Moderna 
DURKHEIM, Émile. Sociologia. São Paulo: Ática, 2003. Ática 
LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. São Paulo., 1996.. Ática 
MARTINS, Botelho. Oque é Sociologia. São Paulo:Brasiliense,2001.. Brasiliense 
MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo., 1994.. Brasiliense 
 



EMENTAS 
 

DE 
 

DIREITO 
2º PERÍODO 

 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 2º - 1905 HIST. SIST. JUR. CONTEMP. 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
 
os grandes sistemas do direito contemporâneo. o sistema romano-germânico - o sistema 
anglo-saxão (common-law) - os direitos socialistas dos países de tendência comunista - 
o sistema hindu - os sistemas do extremo oriente - o sistema muçulmano - os direitos da 
áfrica e de madagascar. os direitos dos povos ameríndius. o direito brasileiro. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
compreender o direito a partir da construção do pensamento jurídico e de sua 
organização histórica. o conhecimento histórico do desenvolvimento da ciência jurídica 
servirá como instrumento, ao lado das demais disciplinas fundamentais, para o estudo 
da dogmática jurídica a partir de uma concepção crítica. 
 
objetivos específicos: 
 
- conhecer a história do direito, observando seu objeto, métodos e fontes e 
perceber a importância desse estudo. 
- compreender o desenvolvimento do direito durante os períodos anteriores à 
idade contemporânea. 
- compreender os estudos de direito comparado e identificar as principais famílias 
de direitos. 
- conhecer a família e identificar os fatores históricos e estruturais presentes nesta, 
percebendo a presença do nosso direito como parte da mesma. 
- compreender a estrutura da common-law, comparando o direito inglês com o 
direito norte-americano. 
- identificar os fatores de divisão entre a família socialista e a família romano-
germânica. 
- compreender a importância da doutrina marxista-leninista. 
- identificar os diferentes sistemas jurídicos no contexto em que se encontram. 
- entender a importância do direito aplicado na américa latina para o 
desenvolvimento do direito brasileiro. 
- perceber os fatores de origem e desenvolvimento do direito brasileiro. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
introdução à história do direito: 
- objeto, método, fontes e importância 
- o direito dos povos antigos 
- o direito na idade média 
- o direito na idade moderna 



os grandes sistemas do direito contemporâneo: 
- o direito comparado 
- a divisão em famílias 
- a importância do estudo 
 
o sistema romano-germânico: 
- a formação histórica do sistema 
- estrutura dos direitos 
- fontes do direito 
 
o sistema anglo-saxão (common-law): 
- o direito inglês ( história, estrutura e fontes) 
- o direito dos estados unidos da américa (história, estrutura e fontes) 
 
os direitos socialistas dos países de tendência comunista: 
- evolução histórica 
- fontes do direito 
- estrutura do direito 
 
outras concepções da ordem social e do direito: 
- o direito muçulmano 
- o direito da índia 
- os direitos do extremo oriente 
- os direitos da áfrica e de madagascar 
 
o direito dos povos ameríndios: 
- o eurocentrismo 
- o discurso da inferioridade latino-americana 
- o sincretismo 
 
o direito brasileiro: 
- o direito no brasil colonial 
- constituição e codificação no brasil do século xix. 
do século xix ao século xx- inovações republicanas. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. 2 ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1993.. Martins Fontes 
CASTRO, Flávia Lages de. História do direito: geral e Brasil. São Paulo: Lumen Juris, 
2003.. Martins Fontes 
ROBERTO, Giordano Bruno Soares. Introdução à história do direito privado e da 
codificação. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.. Del Rey 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
WOLKMER, Antônio Carlos (org.). Fundamentos de história do direito. 2 ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2001.. Del Rey 
borges,a;coleho,em.ensaio sobre o sistema jurídico .uberlândia,2001. editora ijcon 
lopes, jose reinaldo de lima. o direito na história: lições introdutórias.2a. ed. são paulo, 
2002.. max limonad 
bobbio,norberto. teoria do ordenamento jurídico.brasília,1999. editora unb 
BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. Brasília, UNB, 2000.. UNB 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 2º - 2146 ONLINE 

 - METODOLOGIA DA PESQUISA JURÍDICA 
CARGA-HORÁRIA: 60 H/A 

HORAS-AULA SEMANAIS: 2 
CRÉDITOS: 4 

 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
a questão das formas de conhecimento. o conhecimento científico, do senso comum, 
filosófico e o religioso. esquemas  e resumos. a documentação como método de estudo 
pessoal. diretrizes para a leitura, análise e interpretação dos textos. diretrizes para a 
elaboração de um seminário. projeto e relatório de pesquisa. diretrizes para a elaboração 
de uma monografia científica. publicações científicas. trabalhos científicos. metodologia 
do direito. técnicas de pesquisa aplicadas ao direito. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: 
 
dominar as formas de apresentação (oral e escrita) de um trabalho e as técnicas de 
produção científica, assim como as técnicas específicas da metodologia do direito. 
objetivos específicos: 
 
identificar as várias formas de conhecimento; 
 
reconhecer e utilizar esquemas e resumos no estudo das disciplinas curriculares; 
 
interpretar, analisar e ler corretamente textos científicos; 
 
assimilar as etapas de desenvolvimento de um seminário. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
a documentação como método de estudo pessoal (documentação temática, bibliográfica, 
geral); 
 
a internet como fonte de pesquisa;  
 
diretrizes para análise e interpretação de um texto (análise textual, análise temática, 
análise interpretativa, problematização, síntese pessoal); 
 
diretrizes para a elaboração de um trabalho científico. 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 2º - 2619 ONLINE 

 - PSICOLOGIA JURÍDICA 
CARGA-HORÁRIA: 60 H/A 

HORAS-AULA SEMANAIS: 2 
CRÉDITOS: 4 

 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
aspectos éticos, históricos e interdisciplinares da psicologia jurídica, personalidade: 
aparelho psíquico e comportamento humano. lei simbólica e lei social. a biologia, o 
desejo e a lei (interdição/ incesto). sexualidade , família, casal e parentalidade, 
adolescência  e a lei. (compulsão/ droga), conflito intra e inter psíquico, violência 
domestica. psicopatologia e a lei.  
 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
analisar a saúde mental nas diferentes fases da vida, a partir de sua relação com as 
interdições da lei e a constituição da cidadania nos vários contextos 
psicossocioculturais.  
objetivos específicos: 
 
compreender os aspectos éticos, históricos e interdisciplinares da psicologia jurídica; 
 
refletir sobre os processos psíquicos e suas interrelações com a jurisprudência; 
 
compreender os principais aspectos da personalidade humana. sexualidade: papéis, 
perfis/identidade; 
 
analisar as interdições sociais na construção da conduta humana; 
 
avaliar a importância da família, sua noção de parentalidade na psicologia jurídica do 
indivíduo; 
 
classificar a atuação e amparo do adolescente nas infrações sociais e suas repercussões: 
drogas, direção e sexualidade; 
 
relacionar  a noção de violência com a estrutura de identidade familiar do indivíduo. 
 
compreender as noções psicopatológicas e sua relação com o direito 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
unidade i: etnia, conceito, objeto, personalidade, aparelho psíquico. 
unidade ii: sexualidade 
unidade iii: família, parentalidade, conflito inter e intra psíquico, adolescência, 
violência. 
unidade iv: psicopatologia e a lei 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 2º - 3447 FILOSOFIA JURÍDICA 

CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 2 

CRÉDITOS: 2 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
o fenômeno jurídico e a abordagem tridimensional de miguel reale. conceito, 
significado e âmbito da filosofia jurídica. direito natural e direito positivo na história da 
filosofia. critérios de distinção  e relação entre direito natural e direito positivo. o 
positivismo jurídico como abordagem valorativa do direito. direito e justiça. direito, 
poder e não-violência. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: 
 
compreender o direito como fenômeno multidimensional e passível de várias 
abordagens enquanto fato, valor, norma, poder e signo. destacar algumas conseqüências 
hermenêuticas e políticas na aplicação das várias concepções jurídicas. 
 
objetivos específicos: 
 
tomar consciência da importância de filosofar o direito e suas implicações. 
 
conhecer a construção do direito e suas relações com a legitimidade, justiça e poder na 
história da filosofia 
 
compreender a distinção e relação entre direito natural e direito positivo. 
 
acompanhar a discussão sobre a justiça em autores contemporâneos 
 
refletir sobre tópicos conceituais de filosofia jurídica como: direito, poder e não-
violência. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
introdução à filosofia do direito 
 
o problema da legitimidade, da justiça e do poder na história da filosofia: 
1. o paradigma do direito natural: 
1.1. sócrates: ética, educação, virtude e obediência 
1.2. platão: idealismo, virtude e transcendência ética 
1.3. aristóteles: justiça como virtude 
 
2. jusnaturalismo: iluminismo e racionalismo 
2.1.  kant: criticismo  
2.2. positivismo jurídico: o normativismo de hans kelsen 
 



3. realismo jurídico: o direito como fato social 
3.1. a posição de luhmann 
3.2. o funcionalsimo 
 
4. a ruptura dos paradigmas na filosofia jurídica: 
4.1. hannah arendt: poder, liberdade e direito  
 humanos. 
4.2. os espaços das atividades humanas: trabalho, labor e ação 
4.3. o espaço do direito  
4.4. poder e direito: a emergência do novo 
 
5. direito e não-violência: análise dos movimentos pela paz na  contemporaneidade. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ARENDT, Hannah. A condição humana. 10 ed. Tradução Roberto Raposo. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2001.. Forense 
bittar, eduardo c. b. & almeida, guilherme assis.curso de folisofia do direito. são 
paulo.2001.. editora atlas 
bobbio,norberto. o positivismo jurídico:lições de filosofia do direito.são paulo, 1995. 
editora icone 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, São Paulo. Martins Fontes. 2000. Martins 
Fontes 
REALE, M. Introdução à Filosofia. São Paulo, Saraiva, 1994.. Saraiva 
RALWS, John. Uma teoria da Justiça. Martins Fontes 
reale,miguel.filosifia do direito.são paulo,2002.. editora saraiva 
REZENDE, Antônio. Curso de Filosofia: Rio de Janeiro: Zahar,1985.. Jorge Zahar 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 2º - 3852 TEO. GERAL DO DIREITO 

CARGA-HORÁRIA: 60 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 3 

CRÉDITOS: 4 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
o sistema do direito - validade - dimensões intertemporais da norma no sistema - fatos 
jurídicos 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: 
 
desenvolver os raciocínios jurídicos fundamentais para a compreensão do sistema 
jurídico. 
objetivos específicos: 
 
compreender os conceitos de sistema jurídico e a sua natureza normativa para aplicação 
na organização social e conflitos em sociedade. 
 
compreender a  produção de normas no sistema e habilidade para tratar dos fatos 
jurígenas e das dimensões temporais sistêmicas. 
 
compreender as insuficiências e conflitos intrasistêmicos do direito. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. o sistema do direito: 
a) a teoria das fontes e o sistema do direito; 
b) a validade das normas como problema de conteúdo e forma; 
c) dimensões  axiológicas e teleológicas do sistema do direito - o problema da 
justeza do sistema; 
d) a compreensão dos elementos do sistema: normas (princípios e regras), valores e 
elementos não normativos. 
 
2. o sistema e a sua existência e  validade: 
a) os fatos jurídicos e a sua classificação: fatos, atos e negócios; 
b) relações jurídicas - liame, bilateralidade, responsabilidade, dever. 
c) antijuridicidade, licitude, ilicitude e abuso do direito; 
d) a invalidade: nulidade, anulabilidade, atos inexistentes e ineficazes, defeitos; 
e) a validade no tempo - vigência e eficácia; 
f) questões de direito intertemporal - retroação, imediatividade e ultração 
normativa; 
g) prescrição e decadência. 
 
3. conflitos normativos e insuficiência do sistema.. 
a) antinomias e seus desdobramentos; 
b) os critérios de solução de antinomias; 



c) o problema das lacunas; 
d) a colmatação de lacunas. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
Diniz, Maria Helena/ Curso Direito Civil Brasil.Vol.I. Saraiva 
REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito, São Paulo, Saraiva, 2000. Saraiva 
NADER, P. Introdução ao Estudo de Direito, Forense, 1999.. Forense 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Introdução ao Direito – técnica, decisão, dominação, São 
Paulo, Atlas. 4ª ed. 2003. Atlas 
KELSEN, H. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2000.. 
Martins Fontes 
NUNES, L. A. Manual de introduação ao estudo do direito. Saraiva. Saraiva 
Pereira, Caio Mário da Silva/ Inst. Direito Civil. Forense 
venosa,silvio sávo.introdução ao estudo do direito.são paulo,2007. editora atlas 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 2º - 3874 TEO. GERAL DO ESTADO 

CARGA-HORÁRIA: 60 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 3 

CRÉDITOS: 4 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
o fenômeno estado - elementos do estado - o poder político organizado - formas de 
estado - formas, regimes e sistemas de governo. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: 
 
desenvolver a compreensão do estado e a suas formas organizacionais. 
objetivos específicos: 
 
compreender o estado e a organização do  poder político. 
 
compreender as formas organizacionais do poder político e os seus reflexos no 
ordenamento jurídico. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. o estudo do estado: 
a) a posição da disciplina de tge; 
b) o que é o poder político; 
c) sociedade e estado; 
d) teleologia do estado; 
e) o governo e o estado; 
f) soberania, território e povo; 
g) democracia e a sua tipologia. 
 
2. formas organizacionais do estado: 
a) forma e sistema de governo; 
b) formas de estado - confederação, federação e estado unitário; 
c) valor da constituição na organização estatal;. 
d) mecanismos da democracia. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
AZAMBUJA. Darcy. Teoria Geral do Estado. Saraiva. 2003.. Saraiva 
DALLORI, Dalmo de Abreu.Elementos de teoria geral do estado. Ed.Saraiva. Saraiva 
moraes, alexandre. direito constitucional.são paulo.2008. editora atlas 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BONAVIDES.P. Teoria do estado. São Paulo. Malheiros.1995.. Malheiros 
KELSEN. H. Teoria geral do Direito e do Estado. São Paulo. Martins Fontes. 2000.. 
Martins Fontes 
Silva, José Afonso da.Curso de Direito Constitucional Positivo.. Malhareiros 
Ferreira, Filho.Curso de Direito Constitucional.. Saraiva 
lenza,pedro.direito constitucional esquematizado.são paulo.2008. editora saraiva 
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CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 3º - 1376 ECONOMIA APL. AO DIR. 

CARGA-HORÁRIA: 60 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 3 

CRÉDITOS: 4 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
origem e caracterização do capitalismo. sistema econômico capitalista. noções de 
microeconomia. estruturas de mercado. abordagem macroeconômica. o papel do estado. 
o setor externo. economia e direito. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: 
 
compreender o funcionamento da economia capitalista , nos  campos micro e 
macroeconômico, tendo em vista  o desenvolvimento do instrumental para atuação no 
campo do direito empresarial. 
 
objetivos específicos: 
 
1) contextualizar historicamente a economia contemporânea; 
2) compreender o caráter crítico e dinâmico do sistema capitalista; 
3) compreender o funcionamento do sistema capitalista, bem como a lógica de 
atuação dos agentes econômicos; 
4) analisar e identificar as estruturas básicas de concorrência empresarial; 
5) compreender as resultantes do funcionamento do sistema econômico; 
6) compreender a dimensão da atuação e o papel do governo nas economias 
capitalistas; 
7) conhecer os instrumentais de política econômica  governamental, bem como 
suas finalidades; 
8) compreender, em linhas gerais, a dimensão das relações externas de uma 
economia; 
9) analisar os aspectos jurídicos que permeiam as relações econômicas. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
. caracterização , origens e desenvolvimento do capitalismo contemporâneo; 
. funcionamento do sistema econômico capitalista: dinâmica da economia de 
mercado; 
. estruturas típicas de mercado: concorrência perfeita , monopólio e oligopólio; 
. introdução a macroeconomia : estabilidade, crescimento, emprego, distribuição 
de renda; 
. o papel do governo; 
. a política econômica e a atuação governamental  na economia de mercado; 
. setor externo: o papel das relações internacionais na economia capitalista;  
. contornos legais do sistema econômico: a interface entre economia e direito. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 



NUSDEO, Fabio. Curso de economia: introdução ao direito econômico. Revista dos 
Tribunais 
Vasconcelos, Marco Antônio Sandoval de & Garcia, Manuel E./ Fundamentos de 
Economia. Saraiva 
Catani, Afrânio Mendes/ O que é capitalismo. Brasiliense 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Mochon, Francisco e Troster, Roberto Luis/Introdução a Economia. SP. Makron Books 
VASCONCELLOS, M.A.S. Economia: micro e macro. São Paulo: Atlas, 2002, 3ª 
edição.. Atlas 
ROSSETTI, José Paschoal.Introdução à Economia.. Atlas 
BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo: seculos XV XVIII.. 
Martins Fontes 
PINDYCK, Robert S / RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. São Paulo. Makton 
Books 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 3º - 1704 CRIMINOLOGIA 

CARGA-HORÁRIA: 60 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 3 

CRÉDITOS: 4 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
histórico do pensamento criminológico (escola clássica, escola positiva, sociologia 
criminal); criminologia crítica; criminologia e o sistema penal; criminologia e o 
conceito de delito; reação ao crime e a seletividade do sistema punitivo. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
desenvolver a compreensão dos conceitos fundamentais da criminologia, mormente 
quanto aos parâmetros influenciadores do direito brasileiro. 
objetivos específicos: 
 
unidade i: conhecer a criminologia como ciência empírica e interdisciplinar.  
 
unidade ii - estudar a consolidação da criminologia como ciência: a luta de escolas e as 
diversas teorias da criminalidade. 
 
unidade iii - estudar a moderna criminologia "científica" e os diversos modelos teóricos. 
psicologia criminal e sociologia criminal. 
 
unidade iv - analisar criminologicamente os diversos modelos e sistemas de reação ao 
delito. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
o método da criminologia: empirismo e interdisciplinariedade. 
o objeto da criminologia: delito, delinqüente, vítima e controle social. 
funções da criminologia: confiabilidade, conteúdo e objetivos do saber científico 
criminológico. 
a origem da criminologia "científica". a etapa "pré-científica" da criminologia. a etapa 
científica da criminologia. 
a escola liberal clássica do direito penal e a criminologia positivista. 
a ideologia da defesa social. 
as teorias psicanalíticas da criminalidade e da sociedade punitiva. negação do princípio 
da legitimidade. 
a teoria estrutural-funcionalistado desvio e  da anomia. negação do princípio do bem e 
do mal. 
a teoria das subculturas criminais. negação do princípio de culpabilidade. 
uma correção da teoria das subculturas criminais: a teoria das técnicas de neutralização. 
o novo paradigma criminológico: 
"labeling approach", ou enfoque da reação social. negação do princípio do fim ou da 
prevenção. 



modelos psicodinâmicos (psicanálise criminal). modelos sociológicos (sociologia 
criminal) 
a sociologia do conflito e a sua aplicação criminológica. negaçãodo princípio do 
interesse social e do delito natural. 
as teorias conflituais da criminalidade e do direito penal. elementos para sua crítica. 
os limites ideológicos da criminologia "liberal" contemporânea. sua superação em um 
novo modelo integrado de ciência jurídica. 
do "labeling approach" a uma criminologia crítica. 
sistema penal e reprodução da realidade social. 
cárcere e marginalidade social. 
criminologia crítica e política criminal alternativa. 
prevenção do delito no estado social e democrático de direito. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
Baratta, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à 
sociedade do direito penal.. Revista dos Tribunais 
FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Criminologia integrada. Revista dos 
Tribunais 
Zaffaroni, Eugênio Raul,Pierangeli,José Henrique/ Manual de Direito Penal 
Brasileiro:parte geral, São Paulo. Revista dos Tribunais 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Farias Júnior, João/ Manual de Criminologia. Juruá 
macedo,gilbertode.criminologia.são paulo,. editora rt 
BECCARIA, Cesar. Dos delitos e das penas. Ediouro. Ediouro 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 3º - 1911 DIR. CONSTITUCIONAL I 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
 
o direito constitucional e constituição. teoria das normas constitucionais. a interpretação 
do direito constitucional. o poder constituinte. o poder reformador. os princípios 
constitucionais fundamentais. teoria geral dos direito humanos fundamentais. direitos, 
deveres e garantias fundamentais. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral :  
 
compreender as noções básicas da teoria geral da constituição e do poder constituinte 
em suas diversas manifestações e conseqüências; analisar a interpretação e eficácia da 
norma constitucional.   
objetivos específicos: 
 
estudar a origem do direito constitucional e da constituição brasileira. 
 
compreender as normas constitucionais e sua interpretação.  
 
estudar o poder constituinte e o poder reformador. 
 
estudar os princípios constitucionais fundamentais e compreender a teoria geral dos 
direitos humanos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
unidade i: direito constitucional: aspectos gerais e história. o constitucionalismo, o 
poder constituinte e o poder reformador.  
 
unidade ii: classificação e eficácia das normas constitucionais, interpretação das normas 
constitucionais, aplicação das normas constitucionais. 
 
unidade iii: os princípios fundamentais. república, estado federal, estado democrático de 
direito, separação de poderes, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, objetivos 
fundamentais do estado brasileiro, princípios da ordem internacional. 
 
unidade iv: direitos e garantias fundamentais. limites dos direitos fundamentais. direitos 
e garantias fundamentais na constituição de 1988. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
moraes, alexandre. direito constitucional.são paulo.2008. editora atlas 



Silva, José Afonso da/ Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo. Malheiros 
lenza,pedro.direito constitucional esquematizado.são paulo.2008. editora saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Ferreira, Filho.Curso de Direito Constitucional.. Saraiva 
Bonavides, Paulo.Curso de Direito Constitucional.. Malheiros 
BARROSO, Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. Saraiva 
carvalho,kildare gonçalves.direito constitucional,belo horizonte,2008. editora del rey 
cléve,clemerson merlin.a fiscalização abstrata da constitucionalidade das leis,são paulo, 
1999. editora rt 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 3º - 1912 TEO. GER. INTERP. JUR. 

CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 2 

CRÉDITOS: 2 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
hermenêutica jurídica. metódica da hermenêutica jurídica. hermenêutica e 
argumentação.  elementos da lógica jurídica. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivos gerais: 
 
conhecer os métodos de interpretação jurídica ao longo da história, discutir as 
possibilidades de uma verdade hermenêutica, bem como estar apto a compreender e 
interpretar as normas jurídicas de diversas formas, e perceber o fenômeno jurídico como 
elemento que está integrado ao contexto social. compreender as possibilidades de 
aplicação e os limites de uma interpretação sintático-semântica do direito constituída 
pela lógica. discutir as possibilidades de uma lógica especificamente jurídica. 
objetivos específicos: 
 
. compreender o fundamental do direito enquanto ciência que está integrada ao 
contexto social 
. identificar os métodos interpretativos e as diversas possibilidades de 
compreensão da norma jurídica;. 
. entender o processo de julgamento de situações concretas, analisando todas as 
variáveis que influenciam a tomada de decisão por qualquer dos operadores do direito. 
. ocupar-se do estudo das escolas hermenêuticas como forma de demonstrar ao 
acadêmico as diversas correntes de pensamento em relação à interpretação das normas 
. analisar a possibilidade de existência de uma lógica jurídica e suas implicações 
no estudo do direito 
. reconhecer as questões de profundidade teórica e prática, quando assim exige o 
instituto estudado. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
i) os sistemas jurídicos 
- aberto. 
- fechado 
 
ii) a relação entre os ramos do direito e entre o direito e as outras ciências. 
 
iii) hermenêutica: objeto - tarefa do intérprete: realizar a adequação entre o texto 
jurídico abstrato e o fato concreto 
 
iv) passos para a aplicação do direito 
 
v) classificação da interpretação 



- quanto a origem 
- administrativa 
- legal ou autêntica 
- judiciária 
- doutrinária 
- quanto aos efeitos 
- declarativa 
- extensiva 
- restritiva 
 
vi) métodos interpretativos - ausência de ordem, cronograma 
- método gramatical 
- método lógico-racional 
- método histórico-evolutivo 
- método histórico 
- método sociológico 
- método teleológico 
- método sistemático 
 
vii) escolas hermenêuticas 
- escolas do estrito legalismo ou dogmatismo 
- escola da exegese 
- escola dos pandectistas 
- escola analítica da jurisprudência 
- escolas de reação ao estrito legalismo ou dogmatismos 
- escola histórica do direito 
- escola histórico dogmática 
- escola teleológica 
- escola histórico-evolutiva 
- escolas que se abrem a uma interpretação mais livre 
- escola da livre pesquisa científica 
- escola do direito livre 
- escola sociológica americana 
- escola realista americana 
- escola da jurisprudência de interesses 
- escola egológica 
- escola vitalista do direito 
viii) lógica e realidade 
- conceitos de lógica 
- argumento e proposição 
- silogismo categórico 
- lógica simbólica: conjunção; negação; disjunção; implicação 
- valor da verdade 
 
ix) o direito como um sistema lógico 
- normas jurídicas e proposições jurídicas 
- superação das  antinomias 
- lacunas; 
- silogismo lógico 
x) o papel da lógica no direito 



- direito e retórica 
- positivismo lógico e o direito 
- convencimento jurídico 
- mobilização de emoções 
- a unidade do direito 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
Maximiliano, Carlos./ Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro, Forense. 
Forense 
Herkenhoff, João Baptista/ Como aplicar o Direito. Forense 
FREITAS, J. A interpretação sistemática do direito. São Paulo: Malheiros, 1997.. 
Malheiros 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, São Paulo. Martins Fontes. 2000. Martins 
Fontes 
Canaris, Claus Wilhelm/ Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do 
Direito. Lisboa:. Fundação Calouste Gulbenkian 
coelho,fábio ulhoa.roteiro de lógica jurídica.são paulo.2001. editora saraiva 
SOARES, Edvaldo. Fundamentos de lógica. São Paulo: Atlas, 2003.. Atlas 
Tepedino, Gustavo. Código civil interpretado:conforme a constituição da república. 
Renovar 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 3º - 5429 ONLINE -  

ANTROPOLOGIA CULTURAL 
CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 

HORAS-AULA SEMANAIS: 2 
CRÉDITOS: 2 

 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
- antropologia cultural: campos e abordagens. cultura, alteridade e identidade 
cultural. representações de família, casamento e papéis de gênero. corpo e sexualidade.  
 
- cidadania e direitos no brasil. representação social e o discurso da violência no 
brasil. 
 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: 
 
- identificar e interpretar os conceitos de cultura na sua relação com a diversidade e 
com o processo de construção de identidades.  
 
objetivos específicos: 
- familiarizar os alunos com o exercício comparativo em antropologia. 
- identificar as representações simbólicas que perpassam a construção de 
identidades culturais. 
- identificar as representações sociais e sua relação com a construção e 
reconhecimento de direitos no brasil. 
- conhecer as diferentes perspectivas existentes acerca da cidadania e da violência 
no brasil. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
unidade i - a antropologia cultural - abordagem teórica e prática  
 
1.1- a antropologia como abordagem teórica 
1.2- cultura, relativização e diversidade cultural 
1.3- o trabalho de campo na antropologia 
1.4- a relação do antropólogo com os sujeitos investigados 
 
unidade ii - cultura, alteridade e identidade cultural 
 
2.1 - a construção de identidades 
2.2 - identidade e comunidade 
2.3 - identidade e dominação simbólica 
2.4 - alteridade e identidade - o caso do brasil 
 
unidade iii - tópicos específicos em antropologia cultural 
 
3.1 - representação social: família, casamento e papéis de gênero.  



3.2 -  representações sociais a respeito do corpo e da sexualidade 
3.2 - representações sociais acerca da cidadania e dos direitos no brasil 
3.3 -  representações sociais e o discurso da violência no brasil 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DA MATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de 
Janeiro: Rocco. 1987.. Rocco 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 
1989.. Guanabara-Koogan 
laraia, r. de barros. cultura: um conceito antropológico. rio de janeiro 1997.. ed. jorge 
zahar 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
VAZ, Henrique C. L. Antropologia Filosófica I.. Loyola 
hoebel, e. a. antropologia cultural e social. são paulo 1976.. ed. cultrix 
da matta, r., conta de mentiroso: sete ensaios de antropologia brasileira. rio de janeiro 
1993.. ed. rocco 
laplantini, f., aprender antropologia. são paulo 1981.. ed. brasiliense. 
cassier, e., ensaio sobre o homem. são paulo 1993.. ed. zahar. 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 3º - 1919 DIREITO CIVIL I 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
conceito de direito; fontes de direito; da vigência da lei; da  integração da norma 
jurídica; das pessoas; estado da personalidade natural; do nome; das pessoas jurídicas; 
do domicílio civil; dos bens; das coisas fungíveis e infungíveis; do bem de família 
voluntário e legal; dos fatos jurídicos; dos atos jurídicos; dos defeitos dos atos jurídicas; 
do dolo; da coação; da simulação; da fraude; das modalidades dos atos jurídicos; da 
forma dos atos jurídicos; das nulidades;  dos atos ilícitos;  da prescrição. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: 
 
conhecer e interpretar os elementos básicos da teoria geral do direito civil, 
especificamente, no que se refere a pessoas, bens e atos jurídicos. 
objetivos específicos: 
 
. compreender a teoria geral do direito como a base para todo o aprendizado dos 
institutos futuros. 
. identificar, na primeira parte do estudo, uma visão geral do direito, sob o prisma 
de sua história, fases, evolução e influências até hoje presentes em nosso cotidiano. 
. entender a parte geral sob uma feição nitidamente didática, definindo-a como 
complexo das normas jurídicas disciplinadoras das relações atuais. 
. proceder uma análise minunciosa dos institutos que compõem a parte geral do 
código civil, realizando estudo comparado e completo do código civil de 2.002, bem 
como das novas tendências da sociedade de nossos dias. 
. reconhecer as questões de profundidade teórica e prática, quando assim exige o 
instituto estudado. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
i) o direito civil 
- noção de direito. 
- direito objetivo e subjetivo 
- direito público e privado.  
- fontes de direito 
 
ii) a legislação civil brasileira 
- história da codificação brasileira 
- visão topográfica do código civil. necessidade de sua revisão. 
- estudo comparativo do novo código civil. 
 
iii) das pessoas, do estado da personalidade natural e do nome. 
- personalidade e pessoa natural 
- começo e fim da personalidade 



- comoriência 
- registro civil das pessoas naturais 
- nome civil 
 
iv) incapacidade 
- capacidade e estado das pessoas 
- incapacidade 
- os absolutamente incapazes 
- os relativamente incapazes 
- maioridade e emancipação 
 
v) das pessoas jurídicas 
- noção de pessoa jurídica e seus requisitos 
- natureza da pessoa jurídica 
- capacidade e representação 
- classificação 
- sociedades, associações e fundações 
 
vi) do domicílio civil 
- domicílio e residência 
- unidade, pluralidade e falta de domicílio. mudança 
- domicílio voluntário, necessário, legal 
- domicílio das pessoas jurídicas 
 
vii) dos bens - do bem de família 
- objeto de direitos: coisas e bens 
- bens corpóreos e incorpóreos 
- móveis e imóveis 
- bens fungíveis e infungíveis 
- bens consumíveis e não consumíveis 
- bens divisíveis e indivisíveis 
- bens principais e acessórios 
- bens públicos e privados 
- bem de família 
 
viii) dos fatos e atos jurídicos 
 
- negócio jurídico e ato jurídico. ato jurídico stricto sensu 
- manifestação e declaração de vontade 
- requisitos de validade 
- classificação 
- interpretação e causa do negócio jurídico 
 
ix) dos defeitos dos atos jurídicos 
- manifestação de vontade defeituosa 
- erro de fato e erro de direito 
- dolo, coação, simulação, fraude 
- lesão e estado de perigo 
 
x) das modalidades do ato jurídico 



- condição: noção, classificação e efeitos 
- termo e encargo 
 
xi) forma e prova dos atos jurídicos 
- forma dos atos jurídicos 
- prova dos atos jurídicos 
- prova documental, testemunhal e pericial 
- confissão. presunção. autoridade da coisa julgada. provas técnicas. 
 
xii) das nulidades 
- ato jurídico ineficaz, em geral 
- nulidade 
- anulabilidade 
 
xiii) dos atos ilícitos 
- conceito de ilícito 
- dolo. culpa 
- responsabilidade civil 
- abuso de direito 
 
xiv) da prescrição 
- prescrição aquisitiva e extintiva 
- decadência 
- prazos prescricionais 
- suspensão e interrupção da prescrição 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
Barros Monteiro, Woshington/ Curso Direito Civil Vol.I. Saraiva 
Diniz, Maria Helena/ Curso Direito Civil Brasil.Vol.I. Saraiva 
Pereira, Caio Mário da Silva/ Inst. Direito Civil. Forense 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Venosa, Silvio de Salvo/ Direito Civil Vol.I. Atlas 
monteiro,washington de barros.curso d edireito civil i.são paulo,. editora saraiva 
Tepedino, Gustavo. Código civil interpretado:conforme a constituição da república. 
Renovar 
farias,cristiano chaves de;rosenvald,nelson.teoria geral do dirieto civil.rio 
dejaneiro.2009. editora lumen juris 
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4º PERÍODO 

 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 4º - 1915 DIR. CONSTITUCIONAL II 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
direitos e garantias fundamentais. organização dos poderes. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
analisar e interpretar os direitos e garantias fundamentais previstos na constituição 
federal. 
objetivos específicos: 
 
unidade 1. conhecer o momento de elaboração da constituição federal em vigor, 
analisando seu preâmbulo. 
 

unidade 2. interpretar os princípios fundamentais da constituição. 
 

unidade 3. compreender os direitos e garantias fundamentais, partindo de sua  
construção histórica e analisando os direitos individuais e coletivos (civis e políticos), 
bem como os sociais e os difusos. 
 
unidade 4. estudar a organização federativa do estado brasileiro, as esferas político-
administrativas e suas competências. 
 
unidade 5. dominar a estrutura dos poderes constitucionais, conforme a organização e 
competência do legislativo, executivo e judiciário. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
. momento histórico da elaboração da constituição de 1988. 
1.1. o papel do preâmbulo e a sua interpretação. 
 
2 . os princípios fundamentais da crfb: 
2.1. quadro esquemático dos princípios fundamentais  
2.1.1.o nome do estado brasileiro; 
1.1.  o princípio republicano  
1.1.1. considerações sobre a forma de governo   
1.1.1.1.  distinção entre governo e estado, 
1.1.1.2. monarquia e república, 
1.1.1.3. o plebiscito e a forma de governo, 



1.1.1.4. os elementos do conceito republicano; 
1.2.   o estado democrático de direito  
1.2.1. a conceituação da democracia, 
1.2.2. tipos de democracia, 
1.2.3. o estado democrático, 
1.2.4. o exercício da democracia, 
1.2.5. o estado de direito, 
1.2.6. a constituição e a lei no estado de direito; 
1.3.  o poder e a soberania popular  
1.3.1. o poder do povo, 
a tripartição de poderes (reformulação da teoria tradicional)  
1.3.1.1. o executivo, o legislativo e o judiciário, 
1.3.1.2. funções estatais  
1.3.1.2.1. produção normativa, 
1.3.1.2.2.  função de governo e administrativa, 
1.3.1.2.3.  função jurisdicional - solução de conflitos, 
1.3.1.2.4.  função de planejamento e promoção; 
1.4. os objetivos fundamentais e os fundamentos do estado brasileiro  
1.4.1. dignidade da pessoa humana e os seus desdobramentos, 
1.4.2. caráter prospectivo dos objetivos fundamentais; 
1.5. o estado brasileiro no plano das relações internacionais  
1.5.1. direitos fundamentais da pessoa humana, 
1.5.2. integração internacional e comunitária, 
1.5.3. solução pacífica de conflitos. 
 
2. os direitos e garantias fundamentais: 
2.1. delineamentos históricos dos direitos fundamentais; 
2.2. as gerações de direitos fundamentais; 
2.3. classificação dos direitos fundamentais  
2.3.1. os direitos individuais e coletivos  
2.3.1.1.   o direito de igualdade e o tratamento isonômico, 
2.3.1.2. o direito à vida e o respeito à integridade física, 
2.3.1.3. o direito de liberdade e os seus desdobramentos, 
2.3.1.4. o direito de propriedade; 
2.3.2. os direitos sociais; 
2.3.2.1. os destinatários dos direitos sociais, 
2.3.2.2. os direitos do trabalho e da organização dos trabalhadores; 
2.3.3. os direitos de nacionalidade; 
2.3.4. os direitos políticos  
2.3.4.1. o sistema representativo e a democracia direta, 
2.3.4.2. os partidos políticos; 
2.4.  as garantias constitucionais   
2.4.1. garantias individuais, 
2.4.2.  garantias coletivas,  
2.4.3.  garantias dos direitos sociais e políticos. 
 
3. a organização do estado: 
3.1.1. os tipos de estado; 
3.1.2. a federação brasileira; 
3.1.3. componentes do estado federal  



3.1.3.1.   a união, 
3.1.3.2. os estados-membros, 
3.1.3.3. o distrito federal, 
3.1.3.4. os municípios; 
3.1.4. a distribuição de competências no estado federado; 
3.1.5. os bens dos entes da federação. 
 
4. a organização dos poderes: 
4.1. o executivo  
4.1.1. o executivo federal e os seus componentes  
4.1.1.1. a presidência da república e os ministros de estado; 
4.1.2.  o executivo estadual e municipal. 
4.2.  o poder judiciário. 
4.2.1.  organograma do poder judiciário, 
4.2.2.  os órgãos de cúpula do judiciário, 
4.2.3.  a justiça federal e estadual, 
4.2.4. garantias dos juízes; 
4.3. as funções essenciais à justiça  
4.3.1. o ministério público, 
4.3.2.  a advocacia da união, dos estados e municípios, 
4.3.3. a defensoria pública, 
4.3.4. o advogado. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
moraes, alexandre. direito constitucional.são paulo.2008. editora atlas 
Silva, José Afonso da.Curso de Direito Constitucional Positivo.. Malhareiros 
lenza,pedro.direito constitucional esquematizado.são paulo.2008. editora saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
carvalho,kildare gonçalves.direito constitucional,belo horizonte,2008. editora del rey 
Ferreira, Filho.Curso de Direito Constitucional.. Saraiva 
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. Malheiros 
nery,nelson junior,constituição federal comentada.são paulo,2009. editora rt 
Barroso, Luiz Roberto/interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo. Saraiva 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 4º - 1916 TEO. GERAL DO PROCESSO 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
1. noções preliminares: introdução à teoria geral do processo; direito substancial e 
direito processual; processo e constituição; princípios gerais do direito processual. 2. da 
jurisdição: conceitos e princípios fundamentais; espécies de jurisdição; organização 
judiciária; competência; modificação da competência. 3. da ação: direito à prestação 
jurisdicional; condições para o exercício do direito de ação; classificação das ações; a 
defesa do réu. 4. do processo: natureza jurídica do processo; a relação processual; 
composição subjetiva do processo; a advocacia; o ministério público. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
compreender os institutos fundamentais do processo através do estudo de sua trilogia 
estrutural, criando pensamento interdisciplinar entre os conceitos genéricos da teoria 
geral do processo e os diversos ramos do direito processual jurisdicional: civil, penal e 
trabalhista.  
objetivos específicos: 
 
.compreender, pela análise dos princípios fundamentais, que o processo não é mero 
instrumento técnico para o cumprimento formal dos preceitos jurídico-substanciais, mas 
um instrumento ético de participação política, de afirmação da liberdade e preservação 
da igualdade entre os homens.  
 
. compreender a teoria geral do processo ante as recentes configurações impostas pela 
ordem constitucional brasileira de 1988, uma vez que inegável o paralelo existente entre 
a disciplina do processo e o regime constitucional em que se desenvolve.  
 
. compreender a atividade jurisdicional no contexto dos conflitos interindividuais e dos 
variados mecanismos com que a sociedade reage a eles, na busca de sua eliminação, 
com especial destaque às soluções alternativas de tais conflitos.   
 
.compreender "ação e processo" como conceitos distintos, dotados de pressupostos e 
características que os particularizam e ao mesmo tempo os torna inseparáveis no 
desenvolvimento do fenômeno processual. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
unidade i - noções preliminares 
 



1.introdução à teoria geral do processo: sociedade e direito; funções do direito; formas 
de resolução dos conflitos sociais; definição, objeto e função da teoria geral do 
processo; conteúdo da teoria geral do processo: o processo jurisdicional; trilogia 
estrutural do direito processual: jurisdição, ação e processo. 
2.direito substancial e direito processual: sociedade, estado e direito; direito substancial; 
direito processual; direito processual em sentido amplo; divisão e conteúdo do direito 
processual.  
3.processo e constituição: direito constitucional como base fundamental; direito 
constitucional processual e direito processual constitucional.  
4.princípios gerais do direito processual: conceito; princípio da igualdade; p. do 
contraditório e da ampla defesa; p. do juiz natural; p. da imparcialidade do juiz; p. da 
ação; p. da disponibilidade; p. da indisponibilidade; p. da motivação das decisões 
judiciais; p. da publicidade; p. do duplo grau de jurisdição; p. do devido processo legal.  
unidade ii - da jurisdição  
 
1.conceitos e princípios fundamentais: conceito de jurisdição; caráter substitutivo da 
jurisdição; escopo jurídico de atuação do direito; outras características da jurisdição; 
princípios fundamentais da jurisdição; extensão da jurisdição.  
2.espécies de jurisdição: unidade ou pluralidade de jurisdições: observação; 
classificação da jurisdição; jurisdição comum e especial; jurisdição superior e inferior; 
jurisdição contenciosa e voluntária. 
3.organização judiciária: estrutura do poder judiciário e organização judiciária; unidade 
e duplo grau de jurisdição; composição dos juízos e tribunais; critérios de ingresso na 
magistratura; garantia dos magistrados: independência política e jurídica; auxiliares da 
justiça: conceito; classificação dos auxiliares da justiça. 
4.competência: definição de competência; jurisdição e competência; critérios 
determinativos da competência. 
5.modificação da competência: competência absoluta e relativa; causas de modificação 
da competência: causas legais, causas voluntárias e prorrogação; formas de impugnação 
da incompetência; conflitos de competências; prevenção; perpetuação da jurisdição.  
 
unidade iii - da ação 
 
1.direito à prestação jurisdicional: definição de ação; origem histórica da ação; natureza 
jurídica da ação; a constitucionalização da ação; condições para o exercício do direito 
de ação; possibilidade jurídica do pedido; interesse de agir; legitimidade das partes; 
ausência das condições da ação: conseqüências.  
2.classificação das ações: classificação da ação civil; classificação da ação penal: 
critério subjetivo; classificação da ação trabalhistas: dissídios individuais e coletivos.  
3.a defesa do réu: bilateralidade da ação e do processo; exceção; natureza jurídica da 
exceção; classificação das exceções.  
 
unidade iv - do processo    
 
1.natureza jurídica do processo: processo e procedimento; a natureza jurídica do 
processo; esboço das teorias sobre a natureza jurídica do processo; análise das teorias: 
conclusões. 
2.a relação processual: características da relação processual; autonomia e conteúdo da 
relação processual; pressupostos da relação processual; pressupostos de existência da 
relação processual; pressupostos de desenvolvimento válido da relação processual.  



3.composição subjetiva do processo: conceito, generalidades e princípios informativos; 
pluralidade de partes, ativa e passiva: litisconsórcio e intervenção de terceiros; 
substituição processual e representação.  
4.a advocacia: advogado e capacidade postulatória; natureza da advocacia; a oab e seu 
estatuto (lei nº 8.906/94); advocacia-geral da união e defensoria pública.  
5.o ministério público: definição, histórico e funções; ministério público da união e dos 
estados; princípios informativos e autonomia; estrutura organizacional do mp; garantias 
de independência do mp.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
FILHO, Misael Montenegro. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo 
e processo de conhecimento. Atlas 
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. Malheiros 
CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Teoria Geral do Processo. Saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo. Malheiros 
ALVIM, José Eduardo Carreira.Teoria geral do Processo. Forense 
greco filho,vicente.direito processual civil brasileiro, vol 1.são paulo,2005. editora 
saraiva 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 4º - 1917 DIREITO CIVIL II 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
 
i - obrigações; conceito; elementos constitutivos; fontes; ii - classificação das 
obrigações; iii - obrigações de dar; obrigações de fazer e não fazer; obrigações 
alternativas; obrigações facultativas; obrigações divisíveis e indivisíveis; obrigações 
solidárias; iv - solidariedade ativa e passiva; v - cláusula penal; vi - obrigação natural; 
obrigações principais e acessórias; obrigações líquidas e ilíquidas; obrigações 
condicionais modais e a termo; vii - dos efeitos das obrigações; do pagamento; da mora; 
do pagamento indevido; do pagamento por consignação; do pagamento com sub-
rogação; da imputação do pagamento; da dação em pagamento; da novação; da 
compensação; da transação; do compromisso; da confusão; da remissão das dívidas; da 
conseqüência da inexecução das obrigações; das perdas e damos; dos juros legais; da 
cessão de crédito. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: 
 
conceituar, conhecer e interpretar o direito das obrigações, conforme o código civil 
brasileiro. 
objetivos específicos: 
 
. desenvolver a compreensão fundamental do direito obrigacional no campo 
jurídico bem como de sua estrutura. 
. identificar, na primeira parte do estudo, uma visão geral do direito obrigacional, 
sob o prisma de sua história, fases, evolução e influências até hoje presentes em nosso 
cotidiano. 
. entender a teoria geral das obrigações a partir de uma visão global do complexo 
de normas jurídicas disciplinadoras das relações atuais. 
. proceder a uma minuciosa dos institutos que compõem a parte geral das 
obrigações, realizando estudo comparado e completo do código civil de 2.002, bem 
como das novas tendências da sociedade de nossos dias. 
. reconhecer as questões de profundidade teórica e prática, quando assim exige o 
instituto estudado. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
i) noção geral de obrigação 
- conceito, elementos essenciais  e fontes 
- obrigação real e propter rem 
 
ii) classificação das obrigações 
- classificação em geral 
- obrigação de dar e restituir coisa certa 



- obrigação de dar coisa incerta 
- obrigação de fazer 
- obrigação de não fazer 
- obrigações divisíveis e indivisíveis 
- obrigações solidárias 
- solidariedade ativa e passiva 
- obrigação alternativa 
- obrigação principal e acessória 
 
iii) cláusula penal 
- natureza e caracteres 
- pena convencional moratória e compensatória 
- efeitos 
 
iv) dos efeitos da obrigação 
- execução voluntária 
- pagamento 
- lugar do pagamento 
- tempo do pagamento 
- prova 
- pagamento por consignação 
- pagamento com sub-rogação 
- imputação do pagamento 
- dação em pagamento 
 
v) extinção das obrigações 
- novação 
- compensação 
- transação 
- confusão 
- compromisso 
- perdão 
 
vi) pagamento indevido 
- enriquecimento sem causa 
- repetição do pagamento 
- retenção do pagamento indevido 
 
vii) da mora 
- conceito 
- purgação da mora 
- constituição e cessação. 
 
viii) inexecução das obrigações 
- descumprimento da obrigação, absoluto e relativo 
- dolo e culpa 
- indenização: dano patrimonial e dano moral 
- inimputabilidade: caso fortuito e força maior 
- exoneração convencional: cláusula de não indenizar 
 



ix) transferência das obrigações 
- cessão de crédito 
- validade 
- responsabilidade 
- efeitos quanto aos devedores e ao cessionário 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. V.2. Atlas 
AZEVEDO, Alvaro Vilaça de. Teoria Geral das obrigações. Atlas 
gonçalves,carlos roberto.direito civil brasileiro,vol 2. são paulo.2009. editora saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Caio Mário da Silva Pereira. Instituições de direito civil. V.2. Forense 
Silvio Rodrigues. Direito Civil. Parte geral das obrigações. Saraiva 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil, V. 2, 32ª edição,. SAraiva 
Tepedino, Gustavo. Código civil interpretado:conforme a constituição da república. 
Renovar 
farias,cristiano chaves de;rosenvald,nelson.dirieto das obrigações.rio de janeiro.2008. 
editora lumen juris 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 4º - 4012 DIR. EMPRESARIAL 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
origem do direito comercial. fontes. evolução histórico-legislativa - dos atos de 
comércio à teoria da empresa. relação jurídico-empresarial. identificação do sujeito do 
direito de empresa. requisito para o exercício da empresa. obrigações comuns aos 
empresários. formação e proteção do estabelecimento empresarial. tutela dos bens do 
empresário. locação e o ponto empresarial. propriedade industrial. formação do nome 
empresarial e o nome do estabelecimento. teoria geral dos títulos de crédito. 
constituição e exigibilidade do crédito cambiário. nota promissória. cheque. duplicata. 
títulos bancários. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
dominar o conhecimento do direito e a prática profissional neste ramo, no exercício da 
advocacia e atividades afins. 
 
objetivos específicos: 
 
- identificar o direito comercial atual e a razão do seu estudo. 
- relacionar o conteúdo disciplinar com os demais ramos do direito. 
- analisar julgados atuais sobre o assunto ministrado. 
- enfatizar a atualidade do assunto em face da doutrina e jurisprudência. 
- apreender as bases jurídicas que sustentam a atuação empresarial contemporânea 
no brasil. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
- origem do direito comercial - fontes; 
- evolução histórico-legislativa  dos atos de comércio; 
- teoria da empresa; 
- relação jurídico-empresarial; 
- identificação do sujeito do direito de empresa; 
- requisito para o exercício da empresa; 
- obrigações comuns aos empresários; 
- formação e proteção do estabelecimento empresarial; 
- tutela dos bens dos empresários; 
- locação e o ponto empresarial; 
- propriedade industrial; 
- formação do nome empresarial e o nome do estabelecimento; 
- teoria geral dos títulos de crédito; 
- constituição e exigibilidade do crédito cambiário; 
- nota promissória, duplicata e títulos bancários. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 



COELHO,Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. I 2ª Edi. Saraiva. São Paulo. 
1.999.. Saraiva 
Fazzio Junior, Waldo. Manual do direito comercial. Atlas 
Requião, Rubens Curso direito comercial I e II. Saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Almeida, Amador Paes de. Teoria prática dos titulos dos títulos de crédito. Saraiva 
costa,willie duarte.titulos de crédito.belo horizonte, 2003.. editora del rey 
mamede,gladston.direito empresarial brasileiro.são paulo,2006. editora atlas 
nogueira,josé ricardo negrão. manual de direito comercial e de empresa.são paulo,. 
editora saraiva 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 4º - 4012 DIR. EMPRESARIAL 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
origem do direito comercial. fontes. evolução histórico-legislativa - dos atos de 
comércio à teoria da empresa. relação jurídico-empresarial. identificação do sujeito do 
direito de empresa. requisito para o exercício da empresa. obrigações comuns aos 
empresários. formação e proteção do estabelecimento empresarial. tutela dos bens do 
empresário. locação e o ponto empresarial. propriedade industrial. formação do nome 
empresarial e o nome do estabelecimento. teoria geral dos títulos de crédito. 
constituição e exigibilidade do crédito cambiário. nota promissória. cheque. duplicata. 
títulos bancários. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
dominar o conhecimento do direito e a prática profissional neste ramo, no exercício da 
advocacia e atividades afins. 
 
objetivos específicos: 
 
- identificar o direito comercial atual e a razão do seu estudo. 
- relacionar o conteúdo disciplinar com os demais ramos do direito. 
- analisar julgados atuais sobre o assunto ministrado. 
- enfatizar a atualidade do assunto em face da doutrina e jurisprudência. 
- apreender as bases jurídicas que sustentam a atuação empresarial contemporânea 
no brasil. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
- origem do direito comercial - fontes; 
- evolução histórico-legislativa  dos atos de comércio; 
- teoria da empresa; 
- relação jurídico-empresarial; 
- identificação do sujeito do direito de empresa; 
- requisito para o exercício da empresa; 
- obrigações comuns aos empresários; 
- formação e proteção do estabelecimento empresarial; 
- tutela dos bens dos empresários; 
- locação e o ponto empresarial; 
- propriedade industrial; 
- formação do nome empresarial e o nome do estabelecimento; 
- teoria geral dos títulos de crédito; 
- constituição e exigibilidade do crédito cambiário; 
- nota promissória, duplicata e títulos bancários. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 



COELHO,Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. I 2ª Edi. Saraiva. São Paulo. 
1.999.. Saraiva 
Fazzio Junior, Waldo. Manual do direito comercial. Atlas 
Requião, Rubens Curso direito comercial I e II. Saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Almeida, Amador Paes de. Teoria prática dos titulos dos títulos de crédito. Saraiva 
costa,willie duarte.titulos de crédito.belo horizonte, 2003.. editora del rey 
mamede,gladston.direito empresarial brasileiro.são paulo,2006. editora atlas 
nogueira,josé ricardo negrão. manual de direito comercial e de empresa.são paulo,. 
editora saraiva 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 4º - 1918 DIREITO PENAL I 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
 
introdução e fundamentos do direito penal. estudo dos art. 1º ao 31 do código penal, 
referentes às teorias do norma e do crime. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: analisar, compreender e aplicar os conceitos fundamentais das teorias da 
norma e do crime, mormente quanto aos parâmetros adotados no direito brasileiro. 
objetivos específicos: conhecer e compreender os princípios reitores do direito penal; 
perceber as relações do direito penal com outras ciências jurídicas ou não; estudar a 
história do direito penal; estudar e compreender a estrutura, características e 
classificação da norma penal, permitindo visualizar sua aplicação no tempo, no espaço e 
em relação às pessoas. estudar, compreender e analisar as características gerais do 
injusto penal. estudar e conhecer o concurso de pessoas. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
i- introdução: noções gerais, a expressão direito penal e direito criminal, definição, 
características do direito penal.  
ii- relações do direito penal com outras ciências jurídicas ou não. história das idéias 
penais. doutrinas e escolas penais. história do direito penal brasileiro. 
iii- fontes do direito penal: substancial e formal. interpretação da lei penal.  
iv-            os princípios penais de garantia: intervenção mínima, subsidiariedade, 
lesividade, insignificância, responsabilidade pessoal e subjetiva, culpabilidade, e outros. 
v-             o princípio da legalidade ou da reserva legal. 
vi-            eficácia da lei penal no tempo. eficácia espacial da lei penal, extradição, o art. 
8º do cp e a eficácia da sentença penal estrangeira. eficácia da lei penal em relação a 
pessoas que exercem funções públicas. 
vii-           disposições finais do título 1 do código penal. 
viii- teoria geral do crime: conceito e requisitos do crime. o crime sob o aspecto 
formal, material e analítico.  
ix-             da qualificação doutrinária e legal dos crimes: comum, próprio, mão própria, 
especial, vago , material, formal, mera conduta, instantâneo, instantâneo de efeito 
permanente, progressivo, continuado, dano, perigo, comissivo, comissivo por omissão, 
omissivo próprio, ação única, ação múltipla, complexo, qualificado, qualificado pelo 
resultado, preterdoloso, coletivo, unissubsistente e plurissubsistente e outras 
classificações. 
ix              do sujeito ativo: quem pode ser, denominações, a pessoa jurídica. do sujeito 
passivo: quem pode ser, denominações.  
x-             do objeto jurídico. do objeto material. do instrumento e corpo de delito. 
xi-            do fato típico: conduta, teorias da conduta, formas e ausência de conduta. do 
resultado e sua repercussão jurídica. 



xii-           da relação de causalidade: teorias da causalidade. teoria adotada pela lei penal 
brasileira. a superveniência de causa relativamente independente. da imputação objetiva. 
xiii-          da tipicidade: evolução do conceito. função do tipo. adequação típica e 
espécies. tipicidade formal, material, conglobante e a teoria dos elementos subjetivos do 
tipo. 
xiv-          dos elementos do tipo: descritivos, normativos e subjetivos. dolo e culpa. 
xv-          do iter criminis. das diversas fases: cogitação, preparação, execução e 
consumação. do exaurimento. da tentativa. do arrependimento posterior. 
xvi-         da ilicitude: material e formal. do estado de necessidade, da legítima defesa, 
do exercício regular do direito e do estrito cumprimento do dever legal. das causas 
supra-legais de exclusão da ilicitude. 
xvii-         da culpabilidade. teorias. requisitos. causas de exclusão da culpabilidade. 
causas supra-legais de exclusão da culpabilidade. 
xviii-        do concurso de pessoas. requisitos do concurso. da autoria e co-autoria. da 
participação. da participação de menor importância. autoria colateral. da participação 
impunível. comunicação das circunstãncias. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
Greco, Rogério. Curso de direito penal Vol. 1. Impetus 
JESUS, Damásio de. Direito Penal. Vol.I. Saraiva 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Atlas 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
PRADO, Luiz Regis; BITENCOURT, Cezar Roberto. Elementos de direito penal. v.2. 
Revista dos Tribunais 
ZAFFARONI, Eugenio R. Manual de Direito Penal Brasileiro V.3 e 4. RT 
capez,fernando.curso de direito penal -parte geral.são paulo. 2007. editora saraiva 
bitencourt,cesar roberto.tratado de direito penal vol1.são paulo.2007.. editora saraiva 
nucci,guilherme de souza.manual de direito penal.são paulo,2006. editora rt 
 



EMENTAS 
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DIREITO 
5º PERÍODO 

 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 5º - 1921 DIR. PROCESSUAL CIVIL I 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
1. ação. 2. condições da ação. 3. classificação das ações. 4. das partes e dos 
procuradores. 5. litisconsórcio. 6. intervenção de terceiros. 7. dos juízes. 8. dos atos 
processuais. 9. da formação, suspensão e extinção do processo. 10. processo de 
conhecimento. 11. petição inicial. 12. do pedido. 13. defesa do réu. 14. da contestação. 
15. das exceções. 16. reconvenção. 17. revelia. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
compreender em base teórica os institutos introdutórios do processo de conhecimento e 
do procedimento ordinário, desenvolvendo pensamento crítico acerca dos novos 
posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, numa busca constante pela 
identificação das causas e soluções para os problemas encontrados pelo jurisdicionado 
ao buscar junto ao estado a tutela de seus interesses.   
objetivos específicos: 
 
compreender a ação como direito público subjetivo, suscetível de condições específicas 
para seu exercício, bem como identificar sua tradicional classificação doutrinária, 
segundo critérios próprios.  
 
desenvolver capacidade de identificar as particularidades referentes à composição 
subjetiva do processo, mormente as questões envolvendo litisconsórcio e intervenção de 
terceiros, institutos que não trazem facilidade prática e exigem rigor de tratamento.  
 

compreender  que o exercício da jurisdição está condicionado às regras de competência 
interna e internacional, e embora seja considerada como poder-dever do estado, deve 
estar em constante desenvolvimento para atender com mais qualidade e celeridade os 
anseios do jurisdicionado.  
 
compreender o processo como conjunto complexo de atos processuais que se 
desenvolvem no tempo, em regras previamente estabelecidas pela legislação processual 
e, portanto, dotado de dinamicidade constante, com marcos inicial (formação) e final 
(extinção). 
1.desenvolver capacidade de identificar as particularidades que imprimem diferença 
lógica entre processo e procedimento, classificando ambos conceitos quanto às espécies 
apontadas pela ciência do direito processual.  
 
compreender que o procedimento ordinário brasileiro vem dividido pela doutrina 
tradicional em fases lógicas (postulatória, instrutória e decisória), que merecem atenção 
especial porquanto não se apresentam na legislação processual como fases isoladas, 



possuindo pontos de comunicação que mantém a unicidade da relação jurídica 
processual.     
 
desenvolver capacidade para elaboração de petições iniciais segundo os requisitos do 
art. 282, do cpc, uma vez que tais exigências são comuns às exordiais em qualquer tipo 
de procedimento cível, com pequenas alterações.   
 
compreender as diversas possibilidades à disposição do réu para exercício de seu direito 
de defesa, garantido pela constituição federal, inicialmente num aspecto geral 
tradicional (exceções), depois na sistemática apresentada pelo código de processo civil 
(contestação, exceções e reconvenção).  
 
compreender o instituto da revelia em seus principais aspectos, identificando os 
variados efeitos e conseqüências, além de identificá-lo como espécie do gênero 
contumácia. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. ação. conceito. natureza jurídica. elementos identificadores da ação: partes, pedido e 
causa de pedir.  
 
2. condições da ação. noções gerais. interesse processual. legitimidade de partes. 
possibilidade jurídica do pedido. ausência de condições para o exercício do direito de 
ação.  
 
3. classificação das ações. classificação das ações quanto à providência jurisdicional. 
ações de conhecimento. ações meramente declaratórias. ações condenatórias. ações 
constitutivas. ações executivas. ações cautelares. outras classificações. concurso e 
cumulação de ações.   
 
4. das partes e dos procuradores. partes. substituição processual. capacidade processual. 
representação das pessoas jurídicas. incapacidade processual. irregularidade de 
representação. deveres das partes. deveres dos procuradores. sucumbência. capacidade 
postulatória. substituição das partes e procuradores.  
 
5. litisconsórcio. conceito. justificativa. classificação. litisconsórcio facultativo. 
litisconsórcio necessário. regime jurídico do litisconsórcio. limitação do litisconsórcio 
facultativo.  
 
6. intervenção de terceiros. noções gerais. assistência simples e litisconsorcial. espécies 
de intervenção de terceiro: oposição, nomeação à autoria, denunciação da lide e 
chamamento ao processo. 
 
7. dos juízes. competência interna e internacional. critérios para determinação da 
competência interna. competência em razão do valor da causa. competência em razão da 
matéria. competência funcional. competência territorial. modificação da competência. 
declaração de incompetência. conflito de competência. impedimento e suspeição.  
 
8. dos atos processuais. conceito. classificação. da forma dos atos processuais. atos das 
partes. atos do juiz. atos dos auxiliares da justiça. do tempo e lugar dos atos processuais. 
dos prazos. da comunicação dos atos. das nulidades.  



9. da formação, suspensão e extinção do processo. noções gerais. a relação jurídica 
processual. pressupostos processuais. objeto litigioso do processo. formação do 
processo e inalterabilidade do pedido. da suspensão do processo. da extinção do 
processo. extinção sem julgamento do mérito. extinção com julgamento do mérito.  
 
10. processo de conhecimento. distinção entre processo e procedimento. tipos de 
processo. processo de conhecimento ou de cognição. o procedimento no processo de 
cognição. estrutura geral do processo de conhecimento de primeiro grau. as fases do 
procedimento. fases do procedimento ordinário. estrutura do procedimento sumário. 
estrutura dos procedimentos especiais. procedimentos especiais.  
 
11. petição inicial. conceito. requisitos. emenda à inicial. indeferimento. deferimento. 
inalterabilidade da petição inicial. 
 
12. do pedido. conceito. requisitos. espécies de pedidos.  
 
13. defesa do réu. direito de defesa. espécies de defesa. defesa contra o processo. defesa 
contra o mérito. exceção. sistema do código de processo civil.   
 
14. da contestação. conceito. conteúdo e forma da contestação. ônus da defesa 
especificada. preliminares da contestação. conhecimento ex officio das preliminares. 
réplica ou impugnação do autor.  
 
15. das exceções. exceções processuais. exceções instrumentais. exceções de 
impedimento e suspeição. fundamentos do impedimento e da suspeição. exceção de 
incompetência.  
 
16. reconvenção. conceito. finalidade. pressupostos próprios da reconvenção. aplicação 
da reconvenção. procedimento. desistência ou extinção da ação principal.   
 
17. revelia. conceito. contumácia e revelia. efeitos da revelia. alteração do pedido. 
reconhecimento da procedência do pedido. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
FILHO, Misael Montenegro. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo 
e processo de conhecimento. Atlas 
NUNES, Elpídio Donizetti. Curso didático de direito processual civil.. Del Rey 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil vol.1. Forense 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil.. RT 
rangel,cândido cinamarco,instituições de direito processual civil, belo horizonte,. 
editora malheiros 
nery,nelson junior;nery, rosa maria andrade.código de proceso civil comentado e 
legislação processual civil extravante.são paulo,. editora rt 
camara,alexandre freitas.lições de direito processual civil vol 1.rio de janeiro.2007. 
editora lúmen juris didier, fredie junior.curso de direit procesual civil vol 
1.salvador,2009. editora jus podivm 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 5º - 1922 DIREITO CIVIL III 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
1 - dos contratos; 2 - classificação; 3 - a renovação da teoria contratual; 4 - princípios; 5 
- a revisão dos contratos; 6 - contratos bilaterais; 7 - extinção dos contratos;  8 - da 
compra e venda;  9 - da troca; 10 - da doação; 11 - da locação; 12 - do empréstimo; 13 - 
do depósito; 14 - dos contratos submetidos às regras do código de defesa do 
consumidor; 15 - outras técnicas contratuais. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
analisar, de forma sistemática, a teoria geral dos contratos, e sua constante 
permeabilização com as novas correntes do pensamento científico, bem como, adquirir 
uma base conceitual para a compreensão dos contratos em espécie e interpretar as 
questões inerentes à efetiva aplicação da pluralidade de figuras contratuais. 
 
objetivos específicos: 
 
unidades 1 à 7 -  adquirir a base conceitual e  principiológica que compõe a teoria geral 
dos contratos, e que servirá como fundamento para a perfeita caracterização dos 
contratos em espécie. 
unidades 8 à 15 - conhecer  cada figura contratual, permitindo a compreensão de suas 
particularidades, elementos característicos, requisitos, oportunidades de aplicação, 
limites. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1. dos contratos 
1.1. conceito 
1.2. requisitos de validade: 
1.2.1. objetivos 
1.2.2. subjetivos 
1.2.3. formais 
1.3. formação do contrato: 
1.3.1. elementos indispensáveis 
1.3.2. fases da formação do vínculo 
1.3.3. local da celebração 
1.3.4. direito de arrependimento 
1.3.5. proibição do pacto sucessório 
1.4. forma e prova dos contratos 
1.5. interpretação dos contratos 
1.6. impossibilidade da prestação 
 
2. classificação  



2.1. diversidade de critérios para a classificação dos contratos 
2.2. contratos unilaterais e bilaterais 
2.3. contratos onerosos e gratuitos 
2.4. contratos comutativos e aleatórios 
2.5. contratos paritários e contratos por adesão 
2.6. contratos consensuais, solenes e reais 
2.7. contratos nominados e inominados 
2.8. contratos de execução imediata e contratos de execução continuada 
2.9. contratos principais e acessórios  
2.10. contratos civis e comerciais 
2.11. contratos de consumo 
2.12. contrato eletrônico 
 
3. a renovação da teoria contratual 
3.1. a concepção tradicional de contrato 
3.2. crise da teoria contratual clássica 
3.3. a nova concepção de contrato e o código de defesa do consumidor 
 
4. princípios 
4.1. as mutações principiológicas dos contratos: aspectos gerais 
4.2. princípio do consensualismo 
4.3. princípio da autonomia da vontade 
4.4. princípio da igualdade 
4.5. princípio da obrigatoriedade 
4.6. princípio da intangibilidade 
4.7. princípio da inalterabilidade 
4.8. princípio da relatividade dos efeitos 
4.9. princípio da boa-fé 
 
5. a revisão dos contratos 
5.1. a cláusula "rebus sic stantibus" 
5.2. a teoria da imprevisão e seus pressupostos de aplicação 
5.3. a regulamentação legislativa da teoria da imprevisão 
5.4. a onerosidade excessiva e a autorização excepcional de modificação de cláusulas 
pelo cdc 
5.5. a aplicação da teoria da imprevisão pela jurisprudência 
 
6. contratos bilaterais 
6.1. exceção do contrato não cumprido 
6.2. distrato 
6.3. arras 
6.3.1. confirmatórias 
6.3.2. penitenciais 
6.4. estipulação em favor de terceiro 
6.5. vícios redibitórios 
6.5.1. ações edilícias 
6.5.2. prazos do código civil 
6.5.3. prazos de decadência e prescrição no código do consumidor 
6.6. evicção 
6.6.1. evicção e denunciação da lide 



7. extinção dos contratos 
7.1. resolução 
7.2. resilição 
7.3. rescisão 
 
8. da compra e venda 
8.1. elementos constitutivos 
8.1.1. coisa 
8.1.2. preço 
8.1.3. consentimento 
8.2. disposições gerais do código civil 
8.3. cláusulas especiais à compra e venda 
8.3.1. retrovenda 
8.3.2. venda a contento 
8.3.3. preempção ou preferência 
8.3.4. pacto de melhor comprador 
8.3.5. pacto comissório 
 
9. da troca 
9.1. características 
9.2. relação com a compra e venda 
 
10. da doação 
10.1. espécies de doação 
10.2. doações dos pais aos filhos 
10.3. restrições à liberdade de doar 
10.4. da revogação da doação 
 
11. da locação 
11.1. caracteres gerais 
11.2. a locação de imóvel urbano e a lei do inquilinato 
 
12. do empréstimo 
12.1. comodato 
12.1.1. elementos essenciais 
12.1.2. obrigações do comodatário e do comodante 
12.1.3. extinção do comodato 
12.2. mútuo 
12.2.1. requisitos 
12.2.2. outras considerações 
 
13. do depósito 
13.1. espécies de depósito 
13.2. obrigações decorrentes do contrato 
13.3. responsabilidade pelos riscos da coisa 
13.4. prisão civil do depositário infiel 
 
14. dos contratos submetidos às regras do código de defesa do consumidor 
14.1. limitação rationae personae 



14.2. a proteção do consumidor na formação do contrato 
14.2.2 - princípio da transparência e da boa-fé 
14.3. a proteção do consumidor na execução do contrato  
14.3.2. as cláusulas consideradas abusivas 
14.3.3. a nulidade absoluta das cláusulas abusivas 
 
15. outras técnicas contratuais - generalidades 
15.1. arrendamento mercantil ou leasing 
15.2. know-how ou contrato de importação de tecnologia 
15.3. franquia ou franchising 
15.4. faturização ou factoring 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol.3.. Saraiva 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil vol.3. Atlas 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. v.3. Saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. V.2. Atlas 
Washingthon de Barros Monteiro. Direito Civil Direito das obrigações, 1a parte. 
Saraiva 
Silvio Rodrigues. Direito Civil. Parte geral das obrigações. Saraiva 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil. Vol.3. Saraiva 
Caio Mário da Silva Pereira. Instituições de direito civil. V.2. Forense 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 5º - 1924 DIREITO PENAL II 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
teoria geral das penas; cominação e aplicação das penas; concurso de crimes; 
condenação e reabilitação; medidas de segurança; ação penal; extinção da punibilidade. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
compreender e aplicar os conceitos fundamentais da teoria da pena e da punibilidade, 
mormente quanto aos parâmetros adotados no direito brasileiro. 
 
objetivos específicos: 
 
. unidade i - compreender as teorias da pena, suas características, espécies, e 
aplicação da pena. 
 
. unidade ii - analisar a reincidência e o concurso de crimes. 
 
. unidade iii - compreender os institutos: medida de segurança, suspensão 
condicional da pena e livramento condicional. 
 
. unidade iv - compreender os efeitos da condenação, reabilitação, ação penal e 
causas de extinção da punibilidade. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
pena: conceito, história, finalidade da pena, suas teorias, características e classificação. 
 
penas privativas de liberdade: espécies, regimes, prisão simples, prisão domiciliar, 
sistema progressivo, exame criminológico, trabalho, remição, direitos do preso, 
detração. 
 
penas restritivas de direitos: conceito, espécies, características, lei 9714/98, duração da 
pena, momento da substituição. 
 
pena de multa: natureza, fixação, correção monetária e parcelamento, execução. 
 
aplicação da pena: fixação da pena-base, circunstâncias judiciais, circunstâncias 
agravantes e atenuantes. reincidência. 
 
concurso de crimes: concurso material, formal e crime continuado, sistemas de 
aplicação. erro na execução e resultado diverso do pretendido. 



suspensão condicional da pena: conceito, requisitos, prazo, condições, renúncia, 
cassação e revogação. 
 
livramento condicional: conceito, requisitos, condições, revogação. 
 
efeitos da condenação: genéricos e específicos. reabilitação. 
 
medida de segurança: espécies, princípios, pressupostos, direitos do internado. 
 
ação penal: espécies, irretratabilidade da representação, decadência, renúncia, perdão. 
 
extinção da punibilidade: espécies, causas. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
Greco, Rogério. Curso de direito penal Vol. 1. Impetus 
JESUS, Damásio de. Direito Penal. Vol.I. Saraiva 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Atlas 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
nucci,guilherme de souza.manual de direito penal.são paulo,2006. editora rt 
PRADO, Luiz Regis; BITENCOURT, Cezar Roberto. Elementos de direito penal. v.2. 
Revista dos Tribunais 
ZAFFARONI, Eugenio R. Manual de Direito Penal Brasileiro V.3 e 4. RT 
capez,fernando.curso de direito penal -parte geral.são paulo. 2007. editora saraiva 
bitencourt,cesar roberto.tratado de direito penal vol1.são paulo.2007.. editora saraiva 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 5º - 2697 DIR. CONSTITUCIONAL III 

CARGA-HORÁRIA: 60 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 3 

CRÉDITOS: 4 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
 
organização dos poderes. composição e competência da câmara dos deputados e do 
senado federal. o processo legislativo e a atividade de fiscalização. estrutura e 
atribuições do poder judiciário. competência do poder executivo. funções essenciais à 
administração da justiça. defesa do estado. tributação, orçamento e ordem econômica e 
financeira.  
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
compreender a organização do estado, a organização dos poderes, o controle da 
constitucionalidade e as funções essenciais à administração da justiça, a defesa do 
estado e das instituições democráticas, a parte relativa à tributação e ao orçamento bem 
como ordem econômica financeira e a ordem social. 
objetivos específicos: 
. apreender e compreender o estado federado 
. compreender a administração pública e a divisão de poderes 
. estudar a ordem econômica e financeira 
. desenvolver o espírito crítico-dogmático nos alunos, de maneira que eles se 
capacitem a raciocinar criticamente de forma autônoma. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
unidade i: nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, estado federal, 
administração pública. 
 
unidade ii: poder legislativo, processo legislativo, poder executivo, poder judiciário, 
ordem econômica e financeira. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
moraes, alexandre. direito constitucional.são paulo.2008. editora atlas 
Silva, José Afonso da.Curso de Direito Constitucional Positivo.. Malhareiros 
lenza,pedro.direito constitucional esquematizado.são paulo.2008. editora saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Ferreira, Filho.Curso de Direito Constitucional.. Saraiva 
carvalho,kildare gonçalves.direito constitucional,belo horizonte,2008. editora del rey 
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. Malheiros 
carvalho filho, josé dos santos.manual de direito administrativo. rio de janeiro, 2006. 
editora lumen juris 
Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. Atlas 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 5º - 3474 DIR. SOCIEDADES EMPR. 

CARGA-HORÁRIA: 45 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 3 

CRÉDITOS: 3 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
origem do direito comercial; fontes; relação jurídico empresarial; sujeito do direito de 
empresa; requisitos para o exercício da empresa; obrigações comuns aos empresários; 
formação e proteção do estabelecimento empresarial; locação e o ponto empresarial; 
formação do nome empresarial e do nome do estabelecimento; teoria geral dos títulos de 
crédito; constituição e exigibilidade do crédito cambiário; nota promissória; cheque; 
duplicata, títulos bancários. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
capacitar  o aluno para o conhecimento do direito empresarial; identificar o direito 
empresarial atual e a razão de seu estudo; enfatizar a atualidade do assunto em face da 
doutrina e a jurisprudência; apreender as bases jurídicas que sustentam a atuação 
empresarial contemporânea no brasil. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1.origem do direito comercial; fontes 
2. relação jurídico empresarial 
3. sujeito do direito de empresa 
4. requisitos para o exercício de empresa 
5. formação e proteção do nome empresarial 
6. formação e proteção do estabelecimento empresarial 
7. locação e ponto empresarial 
8. teoria geral dos títulos de crédito 
8.1. constituição e exigibiliade do crédito cambiário; 
8.2 nota promissória 
8.3.cheque 
8.4.duplicata 
8.5.títulos bancários 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
COELHO,Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. I 2ª Edi. Saraiva. São Paulo. 
1.999.. Saraiva 
Fazzio Junior, Waldo. Manual do direito comercial. Atlas 
Requião, Rubens Curso direito comercial I e II. Saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das sociedades comerciais.. Saraiva 
nogueira,josé ricardo negrão. manual de direito comercial e de empresa.são paulo,. 
editora saraiva 
 



EMENTAS 
 

DE 
 

DIREITO 
6º PERÍODO 

 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 6º - 1927 DIREITO CIVIL IV 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
posse e propriedade 
posse e propriedade 
 
posse e propriedade 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
conhecer, de forma sistemática, o direito das coisas, não só sob o aspecto dogmático que 
lhe confere o código civil, leis esparsas e especiais, mas também a partir de soluções 
encontradas pela jurisprudência na sua aplicação. 
objetivos específicos: 
 
. desenvolver a compreensão fundamental da teoria da posse, bem como oferecer 
visão global do complexo de normas jurídicas disciplinadoras das relações jurídicas 
concernentes à posse ao direito real pleno, que abrange a propriedade. 
. identificar, na primeira parte do estudo, uma visão geral do direito real, sob o 
prisma de sua história, fases, evolução e influências até hoje presentes em nosso 
cotidiano, procurando desta forma, facilitar o entendimento da matéria. 
. entender a parte geral  das relações possessórias e os princípios gerais da 
propriedade sob uma feição nitidamente didática, tendo um único objetivo, proporcionar 
uma visão global do complexo de normas jurídicas disciplinadoras das relações atuais. 
. ocupar-se dos institutos que compõem a o direito real, analisando-os 
minuciosamente, realizando estudo comparado e completo do código civil de 2.002, 
bem como às novas tendências da sociedade de nossos dias. 
. reconhecer as questões de profundidade teórica e prática, quando assim exige o 
instituto estudado. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
i). introdução ao direito das coisas 
- divagações doutrinárias 
- direitos reais e direitos pessoais 
 
ii).  da posse 
- principais conceitos jurídicos concernentes à disciplina 
- classificação 
- aquisição, conservação, transmissão e perda da posse 
- dos efeitos da posse 
 



iii). da propriedade 
- aspectos sociais e históricos 
- noções 
- aquisição da propriedade imóvel 
- usucapião 
- aquisição da propriedade móvel 
- perda da propriedade 
 
iv). propriedade resolúvel 
- hipóteses legais 
 
v). condomínio em geral 
- antecedentes e natureza 
- modalidades 
- direitos e deveres 
- administração 
 
vi). direitos de vizinhança 
- uso nocivo 
- árvores limítrofes; passagem forçada; águas. 
- direito de construir; limites entre prédios; demarcação 
 
vii). do regime jurídico das propriedades especiais: 
- enfiteuse: 
- conceito; efeitos; direitos e deveres; extinção 
- servidão: 
- conceito; classificação; características; extinção. 
- usufruto, uso, habitação e rendas constituídas: 
- conceito; modalidades; direitos e obrigações; extinção 
- direitos reais de garantia: 
- conceito; eficácia; extinção 
- promessa de compra e venda irretratável: 
- conceito; lineamentos gerais. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
gonçalves, carlos roberto.direito civil brasileiro volume 5.são paulo,2009. editora 
saraiva 
venosa,silvio de salvo.direito civil v.4.são paulo, 2002. editora atlas 
wald, arnold.direito civil vol 4 -direito das coisas.são paulo. 2009. editora saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
diniz,maria helena.curso de dirieto civil vol 4.são paulo, 2009. editora saraiva 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – V.4. Forense 
stanley.adriano.direito das coisa.belo horizonte,2009.. editora del rey 
Rodrigues, Silvio Rodrigues/ Dir. Civil. Saraiva 
farias,cristiano chaves de;rosenvald,nelson.direitos reais.rio de janeiro.2009.. editora 
lumen juris 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 6º - 1928 DIREITO PENAL III 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
crimes contra a pessoa; dos crimes contra o patrimônio; dos crimes contra a propriedade 
imaterial. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
possibilitar aos acadêmicos a compreensão dos crimes em espécie, a partir de suas 
elementares normativas, contextualizando doutrina e jurisprudência. 
objetivos específicos: 
 
. apreender e compreender as características específicas dos principais crimes da 
parte especial do código penal; 
 
. compreender a aplicabilidade dos conceitos operacionais da teoria do crime 
(parte geral do código) aos crimes em espécie; 
 
. desenvolver o espírito crítico-dogmático nos alunos, de maneira que eles se 
capacitem a raciocinar criticamente de forma autônoma. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1) crimes contra a pessoa: artigos 121, 123 a 149 do cp. 
 
2) crimes contra o patrimônio: artigos 155, 157 a 159, 161, 163, 167 a 170, 171, 
172, 170, 180 a 183, do cp. 
 
3) crimes contra a propriedade imaterial: arts. 184 a 196, do cp. lei 9.279/96. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
nucci,guilherme de souza.manual de direito penal.são paulo,2006. editora rt 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Atlas 
bitencourt,cezar roberto. tratado de dirieot penal vol 2. são paulo,2007. editora rt 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
greco,rogério.curso de direito penal, vol 2. rio de janeiro,2008. editora impetus 
PRADO, Luiz Regis. Código penal anotado.. RT 
capez, fernando.curso de direito penal, vol 2. são paulo, 2007. editoa saravia 
DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado.. Renovar 
Zaffaroni, Eugênio Raul,Pierangeli,José Henrique/ Manual de Direito Penal 
Brasileiro:parte geral, São Paulo. Revista dos Tribunais 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 6º - 1929 DIR. PROC. CIVIL II 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
1.das providências preliminares. 2. do julgamento conforme o estado do processo. 3. das 
provas. 4. da tutela antecipada. 5. da audiência. 6. da sentença. 7. do procedimento 
sumário. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
compreender o procedimento ordinário em suas fases postulatória, saneadora e 
decisória, desenvolvendo capacidade específica para analisar a previsão legislativa 
referente a tais momentos procedimentais, mas, principalmente, compreender os 
institutos processuais estudados sob ponto de vista crítico, analisando as construções 
doutrinárias e jurisprudenciais em obediência aos princípios constitucionais referentes 
ao processo.  
 
objetivos específicos: 
 
compreender a fase das providências preliminares não só como necessária ao 
encerramento da fase postulatória e à preparação do processo para o saneamento,  mas 
sobretudo como momento para verificação pelo magistrado do atendimento ao princípio 
do contraditório.  
 
compreender, em momento inicial, a sistemática traçada pelo legislador para, 
posteriormente, analisar a construção doutrinária relativa ao julgamento conforme o 
estado do processo, visualizando as diversas possibilidades à disposição dos sujeitos 
envolvidos na lide.  
 
desenvolver capacidade para interpretar, de início, as regras atinentes a todas as espécies 
de provas e, ao final, pormenorizar questões referentes aos meios de prova 
especificados pelo cpc, bem como os permitidos em direito, pois moralmente legítimos.  
 
compreender os principais aspectos que envolvem a tutela antecipada, temática das mais 
recentes no processo civil brasileiro, principalmente os caracteres que a tornaram um 
modelo que proporciona maior efetividade à função jurisdicional.  
 
compreender as disposições próprias das audiências de conciliação e instrução e 
julgamento, capacitando-se a tratá-las como importantes e necessários meios para 
obtenção da conciliação no direito processual civil moderno.   
 
compreender as espécies de sentença, seus requisitos, efeitos, e principalmente, os 
aspectos constitucionais garantistas a serem observados pelo magistrado ao analisar o 
substrato fático e probante colhido durante a atividade processual.  
 



desenvolver capacidade de traçar um paralelo entre os procedimentos ordinário e 
sumário, entendendo a importância crucial deste último para a garantia de uma 
prestação jurisdicional célere e eficiente.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1.1.das providências preliminares.  função saneadora do juiz. classificação das 
providências preliminares. providências quanto aos vícios do processo. providências 
decorrentes da revelia. providências decorrentes da contestação: réplica. declaração 
incidente. irregularidades e nulidades dos atos processuais.  
1.2. do julgamento conforme o estado do processo. ordenamento do processo. 
providências preliminares. declaração incidente. efeitos do ordenamento do processo. 
extinção do processo sem julgamento do mérito. extinção do processo com julgamento 
do mérito. extinção do processo cumulativo. julgamento antecipado da lide. saneamento 
do processo.  
1.3. das provas. conceito de prova. classificação das provas. objeto da prova. ônus da 
prova. momentos da prova. prova de fora de terra. prova ad perpetuam rei memoriam. 
prova emprestada. falta ou insuficiência de prova. sistema de apreciação de provas. 
prova documental. exibição de documento ou coisa. da confissão e do depoimento 
pessoal. prova testemunhal. prova pericial. da inspeção judicial. das presunções e 
indícios. dos usos e costumes.  
1.4.da tutela antecipada. noções gerais. requisitos. tutela cautelar e antecipação da 
tutela. características da antecipação da tutela. tutela antecipada contra a fazenda 
pública.  
1.5. da audiência. da instrução e julgamento. da conciliação.  
1.6. da sentença. conceito de sentença. classificação. requisitos. efeitos. da coisa julgada 
formal.  
1.7. do procedimento sumário. competência. petição inicial. procedimento. das provas. 
da sentença.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil.. RT 
FILHO, Misael Montenegro. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo 
e processo de conhecimento. Atlas 
NEGRÃO, Theotônio. Código Civil e legislação processual em vigor.. Saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 6º - 1930 TÓPICOS ESPECIAIS EM ÉTICA 

CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 2 

CRÉDITOS: 2 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
origem e desenvolvimentos histórico do conceito de ética. o problema da distinção entre 
ética e moral. o conceito de  justiça como base moral do direito. a crítica de kelsen às 
posições valorativas no direito e aos vários conceitos de justiça. os conceitos 
substantivos e os conceitos procedimentais de justiça na visão de rawls e de habermas. 
bioética e direito. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
propor uma distinção entre ética e moral aplicável ao direito, bem como estudar as 
relações entre direito e a ética da vida (bioética). 
objetivos específicos: 
 
unidade 1. 
 
- identificar e diferenciar os conceitos de ética e moral. 
- perceber a moral como social e histórica. 
- apresentar e discutir as abordagens substantivas e procedimentais de justiça. 
 
unidade 2. 
- identificar os princípios da bioética. 
- relacionar os princípios de justiça com os princípios bioéticos e o direito. 
- discutir a validade de normas jurídicas nos parâmetros da bioética 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
unidade 1. princípios éticos e moral positiva. 
1.1. ética e moral: conceitos e relações. 
1.2. hans kelsen e o problema da justiça: crítica dos conceitos substantivos de justiça. 
1.3. tipos de justiça: tipo metafísico e tipo "racional". 
1.4. crítica à conclusão de kelsen sobre a impossibilidade de fundamentação racional 
de justiça. 
1.5. os conceitos procedimentais de justiça: 
1.5.1. a posição de john rawls (justiça como conceito político) 
1.5.2. a posição de habermas (justiça como procedimento racional justificável) 
 
unidade 2. bioética e direito. 
2.1. os princípios bioéticos. 
2.2. as temáticas da manipulação genética, eutanásia, aids, etc. sobre o prisma da 
bioética. 
 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
KELSEN, Hans. O Problema da Justiça.. Martins Fontes 
PESSINI,Léo Problemas atuais de bioética. EDIÇOES LOYOLA 
BELLINO,Francesco Fundamentos da bioética: aspectos antropologicos,antológicos e 
morais. EDUSC 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Tugendhat. Lições sobre ética. Petrópolis. Vozes. 1997.. Vozes 
CHALITA, Gabriel. Vivendo a Filosofia. São Paulo: Atual 2002.. Atual 
CHAUI, M. Convite à filosofia. São Paulo, Ed. Ática. 1999. Ática 
PESSINI. Problemas atuais de bioética. Loyola 
BOFF, Leonardo.Etica e moral: a busca dos fundamentos. Vozes 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 6º - 2876 DIREITO ECONOMICO 

CARGA-HORÁRIA: 60 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 3 

CRÉDITOS: 4 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
 
delineamentos históricos e sistemáticos - os princípios da ordem econômica 
constitucional - comentários à ordem econômica constitucional - legislação de defesa da 
ordem econômica  
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
analisar as normas de política econômica consagrada na ordem econômica 
constitucional e legislação infra-constitucional brasileira. 
objetivos específicos: 
 
1. conhecer a abordagem histórica e sistêmica do direito econômico. 
2. compreender e analisar os comentários e interpretações da ordem econômica da  
constituição e legislação relacionada. 
3. compreender e analisar os comentários e interpretação da legislação de defesa da 
ordem econômica. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. a disciplina; o sistema do direito e o sistema econômico; evolução histórica do direito 
econômico; o constitucionalismo e o direito econômico; o conceito e o objeto do 
econômico e as relações com disciplinas afins. 
2. o conceito de ordem econômica; os princípios da ordem econômica; política 
econômica e norma constitucional; formas de ação estatal na economia; o 
desenvolvimento e o finalismo da ordem econômica; amplitude do conceito de atividade 
econômica; serviços públicos; atividades específicas - monopólios e regimes especiais; 
a propriedade; o planejamento - planos, orçamentos e diretrizes; o sistema financeiro. 
3. mercado e livre concorrência; princípios da ordem econômica e concorrência; a lei n° 
8884-94; as infrações à ordem econômica; os crimes contra a ordem econômica; relação 
entre a legislação consumerista e a lei 8884-94; órgãos específicos - sde e cade; 
processualística da lei 8884-94. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
bruna,sérgio varela. o poder econômico.são paulo. editora rt 
dantas,ivo.direito constitucional economico,são paulo. editora rt 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
NUSDEO, Fabio. Curso de economia: introdução ao direito econômico. Revista dos 
Tribunais 
forgioni,paula.legislação antitruste.são paulo. editora rt 
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DE 
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7º PERÍODO 

 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 7º - 1933 DIREITO CIVIL V 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
 
i - introdução ao direito de família; ii - do casamento; iii - da habilitação matrimonial; 
iv - dos impedimentos matrimoniais v - da celebração do casamento; vi - da prova do 
casamento; vii - do casamento nulo e anulável; viii - do casamento putativo; ix - dos 
efeitos jurídicos do casamento; x - isonomia conjugal; xi - das doações antenupciais; xii 
- da dissolução da sociedade conjugal e do vínculo matrimonial; xiii - da separação 
judicial; xiv - do divórcio; xv - da proteção da pessoa dos filhos;  xvi - da união estável; 
xvii - das relações de parentesco; xviii - da filiação; ix - da adoção; xx - do pátrio poder; 
xxi - dos alimentos xxii - da tutela; xxiii - da curatela; xxiv - da ausência; xxv - dos 
direitos do menor; xxvi - das procriações artificiais; xxvii - do planejamento familiar. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
compreender e analisar de forma crítica, os institutos de direito de família, bem como  
os instrumentos normativos afetos à matéria, de modo a consolidar as bases necessárias 
à visualização das entidades familiares como núcleos de organização social. 
objetivos específicos: 
 
- visualizar o direito de família no contexto do sistema jurídico brasileiro. 
- analisar, de forma crítica e sistemática, aspectos referentes a constituição, validade, 
efeitos, e dissolução das entidades familiares, considerando, para tanto, o sistema 
jurídico clássico e as constantes inovações existentes no pensamento jurídico-científico; 
- construir uma base conceitual para a correta  compreensão do vínculo existente entre 
indivíduos pertencentes a uma mesma entidade familiar, bem como das conseqüências 
jurídicas dele advindas. 
- despertar o acadêmico para a importância social do planejamento familiar, visto 
enquanto fator de prevenção dos conflitos sociais advindos da vida em grupo. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
i - introdução ao direito de família 
a) conceito de direito de família; 
b) objeto do direito de família 
 
ii - do casamento 
a) conceito; 
b) características; 
c) natureza jurídica; 
d) finalidade; 
e) notícia histórica 
 



iii - da habilitação matrimonial 
a) formalidades que antecedem a celebração do casamento 
b) a matéria na lei 10.406/2002. 
 
iv - dos impedimentos matrimoniais 
a) abordagens gerais acerca do instituto e sua importância no ordenamento pátrio; 
b) impedimentos dirimentes absolutos; 
c) impedimentos dirimentes relativos; 
d) impedimentos meramente impedientes; 
e) oposição dos impedimentos; 
f) alterações da matéria advindas com a lei 10.406/2002. 
 
v - da celebração do casamento 
a) forma da celebração; 
b) casamento perante autoridade consular; 
c) casamento em caso de moléstia grave;  
d) casamento nuncupativo; 
e) casamento religioso com efeitos civis; 
f) principais alterações advindas com a lei 10.406/2002 relativas ao tema objeto de 
estudo.     
 
vi - da prova do casamento 
a) prova direta específica; 
b) prova direta supletória; 
c) posse do estado de casado; 
d) prova do casamento celebrado fora do brasil 
e) análise dos arts. 1543 a 1547 da lei 10.406/2002. 
 
vii - do casamento nulo e anulável 
a) casamento inexistente; 
b) nulidade do casamento; 
c) anulabilidade do casamento; 
d) da ação de anulação do casamento; 
e) a invalidade e a ineficácia dos casamentos segundo o código civil que entrará em 
vigor em 10 de janeiro de 2003. 
 
viii - do casamento putativo 
a) conceito; 
b) efeitos do casamento putativo quanto aos cônjuges de boa e de má-fé, e quanto 
aos filhos 
 
ix - dos efeitos jurídicos do casamento 
a) efeitos sociais; 
b) efeitos pessoais; 
c) efeitos patrimoniais 
d) alterações referentes aos efeitos matrimoniais que foram inseridas pela lei 
10.406/2002 - efeitos pessoais e regime matrimonial de bens. 
 
xii - da dissolução da sociedade conjugal e do vínculo matrimonial 
a) generalidades; 



b) formas de dissolução 
c)   a matéria na lei 10.406/94. 
 
xiii - da separação judicial 
a) da separação judicial consensual 
b) da separação judicial litigiosa; conduta desonrosa; descumprimento dos deveres 
conjugais; separação por ruptura da vida em comum; separação por motivo de grave 
doença mental 
c) a separação judicial no novo código civil. 
 
xiv - do divórcio 
a) divórcio precedido de separação; 
b) divórcio direto 
c) alterações constantes da matéria implementadas pela lei 10.406/94.  
xv - da proteção da pessoa dos filhos 
a) regras a serem observadas para a proteção da pessoa dos filhos; 
b)   direito de visitas. 
 
xvi - da união estável  
a) conceito; 
b) espécies; 
c) requisitos; 
d) direito a alimentos dos conviventes; 
e) direitos sucessórios dos conviventes; 
f) deveres dos conviventes 
g) comparações entre o teor das leis 8.971/94, 9.278/96, e o trazido pelo código 
civil que entrará em vigor em 10 de janeiro de 2003. 
h) abordagens relativas a vigência da legislação atual, após a entrada em do novo 
código civil. 
 
xvii - das relações de parentesco 
a) espécies de parentesco; 
b) contagem de graus de parentesco 
 
xviii - da filiação 
a) da filiação legítima;  
b) do reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento. 
c) aspectos referentes ao tema que constam da lei 10.406/2202. 
 
xix - da adoção 
a) conceito; 
b) adoção do código civil brasileiro; 
c) adoção do estatuto da criança e do adolescente. 
d) a matéria no novo código civil. 
 
xx - do pátrio poder 
a) conceito; 
b) relações pessoais decorrentes do pátrio poder; 
c) relações patrimoniais decorrentes do pátrio poder; 
d) suspensão e extinção do pátrio poder 



e) o dever familiar - inovações constantes da lei 10.406/2002. 
 
xxi - dos alimentos 
a) conceito e abrangência; 
b) sujeitos ativos da obrigação alimentar; 
c) fixação dos alimentos; 
d) características da obrigação alimentar; 
e) classificação dos alimentos; 
f) prisão do devedor de prestação alimentícia; 
 
xxii - da tutela 
a) conceito; 
b) espécies de tutela; 
c) incapacidade para o exercício da tutela; 
d) escusa do exercício da tutela; 
e) da garantia da tutela; 
f) funções do tutor; 
g) da responsabilidade do tutor; 
h) prestação de contas pelo tutor; 
i) cessação da tutela; 
 
xxiii - da curatela 
a) conceito; 
b) sujeitos à curatela; 
c) processo de interdição; 
d) cessação da curatela; 
e) disposiçõe das tutela aplicáveis à curatela; 
f) curatela do nascituro 
 
xxiv - da ausência 
a) conceito; 
b) fases da ausência; curadoria do ausente; sucessão provisória; sucessão definitiva 
 
xxv - dos direitos do menor 
a) análise do estatuto da criança e do adolescente (lei 8.069/90); 
b) princípios fundamentais de proteção ao menor; 
 
xxvi - das procriações artificiais 
a) formas de procriação artificial; procriação através de clonagem; 
b) problemas jurídicos oriundos da procriação artificial;  
 
xxvii - do planejamento familiar 
a) competência para o planejamento familiar e normas de aconselhamento; 
b) esterilização voluntária 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol.5. Forense 
venosa, silvio de salvo.direito civil vol 5.são paulo,2002. editora atlas 
RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil, Vol. VI, 28ª edição. SAraiva 
 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
wald,arnoldo.o novo direito de família.são paulo. editora saraiva 
diniz,maria helena.curso de dirieto civil, vol 5.são paulo. editora saraiva 
pereira,rodrigo da cunha.direito de família contemporâneo. belo horizonte. editora del 
rey 
farias,cristiano chavesde;rosenvald,nelson.direito das famílias.rio de janeiro.2008. 
editora lumen juris 
cahali,yussef said.divórcio e separação. são paulo. editora rt 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 7º - 1935 DIREITO PROCESSUAL PENAL I 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
noções gerais. inquérito policial. ação penal. jurisdição e competência jurisdicional. 
sujeitos processuais. conflito de jurisdição. exceções processuais. outros incidentes 
processuais. prisão e liberdade provisória 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: aprender a parte geral do direito processual penal, a aplicação das 
normas e princípios a ele inerentes, bem como a aplicação jurisdicional do direito penal 
através das atividades persecutórias, a estruturação dos órgãos da função jurisdicional e 
auxiliares. compreender a competência jurisdicional, o conflito de jurisdição e dominar 
as exceções processuais e o instituto da prisão e da liberdade provisória. 
 
objetivos específicos: estudar como ocorre a formação do processo e sua finalidade, 
bem como noções gerais sobre o direito penal em conformidade com o processo penal. 
os princípios do processo penal. dominar o tema inquérito policial, ação penal, bem 
como sobre os sujeitos processuais. conhecer acerca da jurisdição e competência 
jurisdicional, e ainda, sobre o conflito de jurisdição. compreender sobre as exceções 
processuais e os outros incidentes processuais. também, estudar a prisão e liberdade 
provisória. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
unidade i: processo penal e o direito de punir, tipos de processo penal, princípios gerais 
informadores do processo. princípios do processo penal: verdade real, legalidade, 
oficialidade, oficiosidade, autoritariedade, indisponibilidade, publicidade, contraditório, 
iniciativa das partes, identidade física do juiz, devido processo legal, inadmissibilidade 
das provas obtidas por meio ilícitos, estado de inocência, "favor rei", brevidade 
processual, promotor natural. 
 
unidade ii: inquérito policial: conceito, atribuição, finalidade, características, valor 
probatório, vícios, juizado especial, peças, providências, prazos, arquivamento. ação 
penal: teoria das ações penais, modalidades de ação penal, condições da ação e 
pressupostos processuais, denúncia e queixa, ação penal e punibilidade na lei 9.099/95, 
ação civil "ex delicto". sujeitos processuais: juiz, ministério público, defensor, curador, 
réu, assistente da acusação, auxiliares da justiça. 
 
unidade iii: jurisdição: características da jurisdição, princípios próprios da jurisdição, 
finalidades da jurisdição, espécies e jurisdição necessária. competência: conceito, 
espécies, conflito de jurisdição: prorrogação, delegação, conexão e continência, 
separação de processos. 
 



unidade iv: exceções processuais. incidentes processuais: incidente de falsidade 
documental, incidente de insanidade mental do acusado, restituição de coisas 
apreendidas, medidas assecuratórias. prisão: conceito, espécies, mandado. liberdade 
provisória, fiança. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
oliveira,eugênio pacelli de.curso de processo penal.rio de janeiro.2009. editora lumen 
juris 
FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 2. ed.. Revista dos 
Tribunais 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 22. ed. V.;2. SAraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Atlas 
JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado. 
DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado.. Renovar 
nucci,guilherme de souza.manual de direito penal.são paulo,2006. editora rt 
ZAFFARONI, Eugenio R. Manual de Direito Penal Brasileiro V.3 e 4. RT 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 7º - 1936 DIR. PROCESSUAL CIVIL III 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
1. da coisa julgada. 2. o processo nos tribunais. 3. da uniformização da jurisprudência. 
4. homologação de sentença estrangeira. 5. declaração de inconstitucionalidade. 6. ação 
rescisória. 7. teoria geral dos recursos. 8. dos recursos em espécie. 9. recursos para os 
tribunais superiores. 10. dos juizados especiais cíveis. 11.liquidação de sentença. 12. 
cumprimento de sentença. 13. execução. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
compreender o sistema recursal brasileiro como estrutura organizada sistematicamente 
para satisfazer o princípio do duplo grau de jurisdição, princípio implícito em nosso 
ordenamento, mas que garante ao jurisdicionado - ante as várias espécies recursais à sua 
disposição - interferir nas decisões dos órgãos jurisdicionais sempre que seus direitos e 
garantias fundamentais forem desrespeitados.  
 
objetivos específicos: 
 
. compreender o fenômeno coisa julgada como a imutabilidade dos efeitos da 
sentença ou da própria sentença por estarem esgotadas as possibilidades de reexame por 
órgãos superiores, desenvolvendo capacidade de verificar suas feições  material e 
formal, limites objetivos e subjetivos, seu efeito negativo e sua tríplice identidade.  
 
. compreender o mecanismo de funcionamento dos tribunais não somente no que 
se refere às suas três funções (o julgamento de recursos, o reexame necessário e a 
competência originária), mas também quanto às suas divisões administrativas, 
composição, formas de acesso etc.     
 
. compreender a uniformização da jurisprudência como incidente procedimental 
no julgamento do recurso ou processo de competência originária dos tribunais, 
importante para cumprimento da função primária dos julgamentos reiterados: criar um 
ideal de justiça igual para todos os casos que igualmente se subsumem à mesma norma 
legal.  
 
. compreender que o sistema brasileiro optou pelo juízo de delibação para a 
homologação da sentença estrangeira, mecanismo pelo qual não se indaga do mérito da 
sentença, mas verifica-se outros aspectos que garantirão validade da decisão dentro do 
território nacional.   
 
. compreender que a disciplina do cpc para a declaração de inconstitucionalidade 
(arts. 480 a 182) difere daquela estabelecida pela cf (art. 103), porquanto legitimados 
para propositura apenas as partes, o mp e incidentemente o relator do recurso, visando 
sempre a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, 
no âmbito dos interesses em lide.      



. compreender a ação rescisória como meio de desconstituição de sentença 
transitada em julgado, identificando seus pressupostos, hipóteses de cabimento, 
procedimento e prazos.    
 
. compreender que a temática recursal não pode ser estudada senão através de 
uma inicial teoria geral dos recursos, oportunidade em que as linhas mestras são 
traçadas pela doutrina, configurando-se momento adequando à compreensão das 
disposições legislativas e construção jurisprudencial acerca do tema.  
 
. compreender, para as diversas espécies de recursos, seus pressupostos, prazos, 
processamento e efeitos, desenvolvendo capacidade de adequá-los a cada caso real 
sugerido pela vida forense.   
 
. compreender que os recursos para os tribunais superiores (stf e stj) têm por 
escopo o reexame tão somente de questões constitucionais ou infra-constitucionais, ou 
seja, das teses jurídicas federais envolvidas no julgamento impugnado, não se 
permitindo aos tribunais a análise de matéria fática ou probante colhida em instâncias 
inferiores.  
 
. compreender as diversas características práticas e teóricas que tornaram os 
juizados especiais cíveis um exemplo de celeridade na prestação jurisdicional, sem 
descuidar, por outro lado, do pensamento crítico envolvendo as questões mais 
polêmicas que cercam o tema. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
da coisa julgada. da coisa julgada material. limites objetivos da coisa julgada. limites 
subjetivos da coisa julgada. a coisa julgada nas ações de estado.  
 
o processo nos tribunais. duplo grau de jurisdição. competência dos tribunais. 
competência originária dos tribunais. o funcionamento dos tribunais. o sistema de 
julgamento dos tribunais.  
 
da uniformização da jurisprudência. o papel da jurisprudência e sua unificação. 
natureza. pressupostos. procedimento.   
 
homologação de sentença estrangeira. eficácia da sentença estrangeira. homologação da 
sentença estrangeira. natureza da decisão homologatória. condições, pressupostos, 
elementos e mérito da homologação. procedimento. execução.   
 
declaração de inconstitucionalidade. o controle de constitucionalidade no direito 
brasileiro. regulamentação legal. o incidente de argüição nos tribunais. objeto. 
iniciativa. momento. competência. o julgamento da argüição.     
 
ação rescisória. conceito e natureza. pressupostos da ação rescisória. fundamentos para a 
rescisão. procedimento da ação rescisória.   
 



teoria geral dos recursos. natureza jurídica do recurso. finalidades. espécies. juízo de 
admissibilidade e juízo de mérito. pressupostos objetivos do recurso. princípios 
inspiradores do sistema recursal brasileiro. princípio da correspondência. princípio da 
taxatividade. princípio da unicidade ou da singularidade. princípio da fungibilidade. 
princípio da proibição da reformatio in peius. princípio do duplo grau de jurisdição. 
efeitos dos recursos. classificação dos recursos.  correição parcial. recurso adesivo.  
 
dos recursos em espécie. da apelação. aspectos gerais. cabimento. extensão. efeitos. 
procedimento. do agravo. conceito de decisão e de sentença para fins do recurso. 
procedimentos do agravo retido e de instrumento. outras espécies de agravo. dos 
embargos infringentes. pressupostos específicos. procedimento. dos embargos de 
declaração. hipóteses de cabimento. embargos de declaração e prequestionamento. dos 
outros embargos. embargos no stf e no stj.  
 
recursos para os tribunais superiores. função constitucional do stf e do stj. do recurso 
ordinário constitucional. cabimento e pressupostos. do  recurso especial. cabimento e 
pressupostos. do recurso extraordinário. cabimento e pressupostos. 
 
dos juizados especiais cíveis. instrução preliminar. princípios. conciliação. competência 
e composição. das partes. litisconsórcio e intervenção de terceiros e do ministério 
público. atos processuais. procedimento. sentença. recursos. execução. disposições 
especiais. a dispensabilidade dos juizados especiais e o procedimento sumário. 
 
da liquidação de sentença - liquidação por artigos e liquidação por arbitramento - 
simples cálculos. 
 
do cumprimento de sentença -  art. 475 - i ao art.475 - r. 
 
execução em geral - das diversas espécies de execução - dos embargos do devedor 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil.. RT 
camara,alexandre freitas.lições de direito processual civil vol 1.rio de janeiro.2007. 
editora lúmen juris 
filho, misael montenegro.curso de direito processual civil, vol 2.são paulo. editora atlas 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
didier,fredie junior.curso de direito processual civil vol 2.salvador. editora jus podivm 
nery,nelson junior;nery, rosa maria andrade.código de proceso civil comentado e 
legislação processual civil extravante.são paulo,. editora rt 
santos, moacyr amaral.primeiras linhas de direito procesual civil vol 2.são paulo. editora 
saraiva 
NUNES, Elpídio Donizetti. Curso didático de direito processual civil.. Del Rey 
NEGRÃO, Theotônio. Código Civil e legislação processual em vigor.. Saraiva 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA:7º - 1937 PRÁTICA JURÍDICA I 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
estatuto da oab e código de ética e disciplinar. lei orgânica do ministério público e lei 
orgânica da magistratura. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
aplicar os conceitos éticos e jurídicos no exercício da profissão de intérprete do direito. 
 
objetivos específicos: 
 
i- conhecer a atividade da advocacia, a indispensabilidade do advogado e a sua 
atuação em juízo. 
ii- conhecer a atividade do advogado como profissional liberal e empregado, bem 
como sua liberdade de exercício profissional. 
iii- conhecer os direitos e deveres do advogado empregado. 
iv- conhecer as compatibilidades e impedimentos do advogado no exercício da 
profissão e estrutura administrativa da oab. 
v- compreender o processo disciplinar e suas penalidades. 
vi- conhecer a estrutura administrativa  e funcional do ministério público no âmbito 
estadual e federal. 
vii- conhecer a estrutura administrativa e funcional da magistratura estadual e 
federal. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
i - do estatuto da ordem dos advogados do brasil: 
a) processo disciplinar: estudo de processos findos, simulação de processos; 
b) inscrição na oab: requisitos, preenchimento de formulários de inscrição; 
c) visita à sede da oab local; 
d) participação nas sessões do conselho de ética; 
e) relação profissional do advogado e cliente: sigilo profissional, publicidade, 
elaboração de contrato de honorários e procurações, bem como simulações de 
atendimentos ao cliente; 
 
ii - ministério público: 
a) estudar as matérias onde há participação do mp; 
b) penalidades. processos administrativos findos. 
c) visita assistida  às instalações físicas do ministério público local, com 
participação do presidente do cao. 
 
iii. magistratura. 
função do juiz. atos do juiz: análise  e interpretação dos despachos, decisões e sentenças 
judiciais; 



visita assistida aos fóruns locais: estadual, federal e do trabalho, para conhecer a 
estrutura física, administrativa e funcional dos órgãos ligados ao poder judiciário, com 
palestras dos respectivos juízes diretores. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 7º - 3967 ONLINE  
- DIREITO DO CONSUMIDOR 

CARGA-HORÁRIA: 60 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 2 

CRÉDITOS: 4 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
a defesa do consumidor e a constituição federal. o código de defesa do consumidor: 
noções gerais. dos direitos básicos do consumidor. qualidade de produtos e serviços, 
prevenção e reparação de danos. da responsabilidade dos fornecedores. práticas 
comerciais. proteção contratual. sanções administrativas.  infrações penais.  defesa do 
consumidor em juízo.  sistema de defesa do consumidor. convenção coletiva de 
consumo. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
propiciar a pesquisa e análise das ações estatais à tutela dos direitos do consumidor, 
enquanto modo eficaz de equilibrar as relações de mercado, com ênfase na dogmática e 
nos mecanismos, trazidos pelo código de defesa do consumidor, ensejadores de aceso 
mais efetivo à justiça, dentro da nova concepção de tutela de direitos sociais básicos, da 
esfera individual para o campo supra-individual.  
 
objetivos específicos: 
 
i- identificar a origem e o processo de defesa do consumidor, inclusive as normas 
constitucionais. 
ii- analisar e interpretar o regime jurídico do código de defesa do consumidor e os 
direitos básicos nele constantes. 
iii- identificar e analisar a qualidade dos produtos e serviços e responsabilidade dos 
fornecedores. 
iv- identificar os aspectos jurídicos da reparação de danos. 
v- analisar as práticas comerciais e suas implicações jurídicas em face do código de 
defesa do consumidor. 
 
vi- identificar a origem e o processo de proteção contratual e a sanções 
administrativas. 
vii- analisar e interpretar o regime jurídico das infrações penais. 
viii- identificar e analisar os aspectos da defesa do consumidor em juízo e todo o 
sistema de defesa do consumidor. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
unidade i  
 
1. a defesa do consumidor e a constituição federal.  
2. o código de defesa do consumidor: noções gerais.  
3. dos direitos básicos do consumidor.  



4. qualidade de produtos e serviços, prevenção e reparação de danos.  
5. da responsabilidade dos fornecedores.  
6. práticas comerciais. 
 
unidade ii 
 
1. proteção contratual.  
2. sanções administrativas.  
3. infrações penais.  
4. defesa do consumidor em juízo.  
5. sistema de defesa do consumidor.  
6. convenção coletiva de consumo. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 7º - 8501 DIREITO DO TRABALHO I 

CARGA-HORÁRIA: 60 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 3 

CRÉDITOS: 4 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
noções gerais de direito do trabalho. histórico do direito do trabalho. fontes do direito 
do trabalho. princípios do direito do trabalho. interpretação, integração e aplicação do 
direito do trabalho. prescrição e decadência no direito do trabalho. relação de trabalho e 
relação de emprego. sujeitos do contrato de trabalho (empregado e empregador). 
contrato de trabalho. suspensão e interrupção do contrato de trabalho. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
desenvolver a análise crítica e social das relações de trabalho na realidade sócio-
econômica brasileira, a partir do estudo do contexto histórico em que surgiu o direito do 
trabalho e os princípios em que foi cristalizado, bem como as tendências de mudança da 
legislação. 
 
objetivos específicos: 
 
. desenvolver as habilidades de investigação, organização de informações, 
interpretação, raciocínio, argumentação e senso crítico na análise das questões do direito 
trabalhista; 
. compreender o percurso histórico do direito do trabalho; 
. adquirir noções gerais no que tange ao campo do direito trabalhista; 
. compreender a analisar ciriticamente a questão da flexibilização das relações 
trabalhistas; 
. adquirir noções gerais quanto à divisão dos campos de estudo do direito 
trabalhista. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
unidade i - caracterização do direito do trabalho 
1) definição. 2) divisão do direito do trabalho (direito individual do trabalho, direito 
coletivo do trabalho, direito internacional do trabalho, direito público do trabalho - 
direito processual do trabalho, direito administrativo do trabalho, direito penal do 
trabalho, direito previdenciário e acidentário do trabalho). 3) denominação: direito 
industrial, direito operário, direito corporativo, direito social, direito do trabalho. 4) 
conteúdo: núcleo - relação de emprego. 5) função: tutela especial diferenciada; função 
econômica. 6) natureza jurídica: ramo do direito privado, de interesse público. 7) 
autonomia. 
 
unidade ii - evolução histórica do direito do trabalho 
1) fases de desenvolvimento histórico do direito do trabalho no mundo. 
2) fases de desenvolvimento histórico do direito do trabalho no brasil. 
 



unidade iii - fontes do direito do trabalho 
1) fontes materiais. 2) fontes formais: autônomas e heterônomas. 
3) figuras controvertidas: regulamento empresarial, laudo arbitral, jurisprudência, 
princípios, doutrina, eqüidade, analogia, contrato de trabalho. 4) hierarquia normativa 
trabalhista: norma mais favorável. 
 
unidade iv- princípios de direito do trabalho 
1) princípios gerais de direito aplicáveis ao direito do trabalho. 2) princípios de direito 
individual do trabalho (núcleo basilar: proteção, inalterabilidade contratual lesiva, 
norma mais favorável, condição mais benéfica, primazia da realidade sobre a forma, 
continuidade da relação de emprego, imperatividade das normas trabalhistas, 
indisponibilidade de direitos trabalhistas, intangibilidade salarial; despersonalização do 
empregador, alteridade, irretroatividade das nulidades, aderência contratual). 3) 
princípios de direito coletivo do trabalho: liberdade associativa e sindical, autonomia 
sindical, interveniência sindical na normatização coletiva, equivalência dos contratantes, 
lealdade e transparência na negociação coletiva, criatividade jurídica na negociação 
coletiva, adequação setorial negociada. 
 
unidade v- interpretação, integração e aplicação do direito do trabalho.  
1) interpretação: métodos de interpretação, tipologia da interpretação (quanto ao 
resultado: declarativa, extensiva, restritiva; quanto ao intérprete: autêntica, 
jurisprudencial e doutrinária). 2) integração: analogia. 3) aplicação: no tempo (aderência 
contratual irrestrita, limitada pelo tempo e limitada por revogação), no espaço (art. 651 - 
local da prestação de serviços). 
 
unidade vi- prescrição e decadência no direito do trabalho 
1) conceituação e distinções.2) decadência no direito do trabalho.3) prescrição no 
direito do trabalho (regra geral, prescrição total e prescrição parcial) 
 
unidade vii - relação de trabalho e relação de emprego 
1) diferenciação.2) relações de trabalho lato sensu (servidor público, estagiário, 
autônomo, eventual e avulso, cooperativas, trabalho voluntário, dentre outras).3) 
caracterização da relação de emprego: pessoa física, prestação de serviços pessoal, 
onerosidade, não eventualidade e subordinação. 
 
unidade viii - sujeitos da relação de emprego 
1) empregado (conceito); altos empregados: cargos ou funções de 
confiança(especificidade bancária), diretores, sócios; empregado vendedor; empregado 
doméstico; empregado rurícola;  
2) empregador: conceito, caracterização (despersonalização e alteridade); poder do 
empregador; grupo econômico: solidariedade passiva (empregador único: solidariedade 
dual); sucessão de empregadores; terceirização. 
 
unidade ix- contrato de trabalho 
1) definição. 2) morfologia: elementos essenciais (capacidade das partes, licitude do 
objeto, forma regular ou não proibida, higidez na manifestação de vontade), elementos 
naturais e elementos acidentais. 3) vícios e defeitos do contrato: teoria das nulidades. 4) 
modalidades de contrato: expressos e tácitos; individuais e plúrimos; por prazo 
indeterminado e por prazo determinado. 5) contratos por prazo indeterminado: 
interrupção e suspensão, estabilidade e garantia de emprego, efeitos rescisórios. 6) 



contratos por prazo determinado: hipóteses de pactuação (contrato de experiência, 
contrato de safra, contrato de obra certa, contrato por temporada, contrato provisório - 
lei n. 9601/98); prazos, prorrogação e sucessividade contratual; interrupção e suspensão, 
efeitos rescisórios. 
 
unidade x - suspensão e interrupção do contrato de trabalho 
1) conceito de interrupção (art. 473) 
2) conceito de suspensão.  
3) casos tipificados de interrupção. 
4) casos tipificados de suspensão. 
5) efeitos da interrupção e suspensão do contrato (art.471 e impossibilidade de dispensa 
imotivada) 
6) licença maternidade: figura controvertida. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. LTR 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. Altlas 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro do. Curso de Direito do trabalho.. Saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Amauri Mascaro Nascimento, Iniciação ao Direito do Trabalho. LTR 
barros,alice monteiro de.curso de direito do trabalho.são paulo. editora ltr 
machado,cesar junior.curso de direito individual do trabalho.são paulo. editora ltr 
cassar,vólia bomfim.direito do trabalho.são paulo.2008. editora impetus 
lenza,pedro.direito constitucional esquematizado.são paulo.2008. editora saraiva 
 





EMENTAS 
 

DE 
 

DIREITO 
8º PERÍODO 

 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 8º - 1938 DIR. PROCESSUAL CIVIL IV 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
 
1. teoria geral do processo cautelar. 2. dos procedimentos cautelares específicos. 3. 
procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. 4. procedimentos especiais de 
jurisdição voluntária. 5.execução em espécies 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
compreender o processo cautelar em toda sua amplitude conceitual - no âmbito de uma 
teoria geral e no âmbito dos procedimentos específicos - como mecanismo para a busca 
da prevenção do direito, como responsável pela outorga provisória de segurança para os 
interesses dos litigantes; compreender os procedimentos especiais (de jurisdição 
voluntária e contenciosa) como espécies do processo de conhecimento, criados pelo 
legislador pátrio como solução às peculiaridades de certos direitos materiais a serem 
disputados em juízo.  
 
objetivos específicos: 
 
. compreender o processo cautelar - no âmbito da teoria geral do processo cautelar 
- como processo contencioso que exerce função auxiliar e subsidiária, dirigido à 
segurança e garantia de eficácia das atividades processuais cognitivas e executivas.  
 
. desenvolver capacidade para diferenciar os procedimentos cautelares específicos 
no âmbito de sua aplicabilidade, compreendendo a sistemática traçada pelo legislador 
ao elaborar ritos e requisitos especiais próprios a cada procedimento.  
 
. compreender os conceitos basilares que diferenciam a jurisdição contenciosa da 
jurisdição voluntária, desenvolvendo capacidade de reconhecer o procedimento 
adequado para cada situação fática surgida na vida acadêmica e profissional.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1. teoria geral do processo cautelar. conceito e pressupostos. poder geral de cautela do 
juiz. dos bens jurídicos sob proteção cautelar. da competência. eficácia da decisão e da 
sentença cautelar. procedimento geral do processo cautelar. eficácia, extinção e 
modificação da medida cautelar. recursos no processo cautelar. responsabilidade civil 
decorrente da medida cautelar. processo cautelar e antecipação de tutela. procedimento 
cautelar comum (art. 801 a 803).   
 
2. dos procedimentos cautelares específicos. do arresto. do seqüestro. da caução. da 
busca e apreensão. da exibição. da produção antecipada de provas. dos alimentos 
provisionais. do arrolamento de bens. da justificação. dos protestos, notificações e 



interpelações. da homologação do penhor legal. da posse em nome do nascituro. do 
atentado. do protesto e apreensão de títulos. as medidas cautelares do art. 888, do cpc.   
 
3. procedimentos especiais de jurisdição voluntária. dos procedimentos especiais. da 
jurisdição voluntária. das alienações judiciais. da separação consensual. dos testamentos 
e codicilos. da herança jacente. dos bens dos ausentes. das coisas vagas. da curatela dos 
interditos e tutela dos órfãos. da organização e fiscalização das fundações. da 
especialização da hipoteca legal. 
 
4. procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. da ação de consignação em 
pagamento. da ação de depósito. da ação de anulação e substituição de títulos ao 
portador. da ação de prestação de contas. das ações possessórias. da ação de nunciação 
de obra nova. da ação de usucapião de terras particulares. da ação de divisão e 
demarcação de terras particulares. do inventário e da partilha. dos embargos de terceiro. 
da habilitação. da restauração de autos. das vendas a crédito com reserva de domínio. do 
juízo arbitral. da ação monitória. 
 
5. execução em espécies - da execução de entrega de coisa certa e de coisa incerta - da 
execução de obrigação de fazer e de não-fazer - da execução por quantia certa contra 
devedor solvente e devedor insolvente - da execução contra a fazenda pública - da 
execução de prestação alimentícia. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
theodoro júnior,humberto.curso de direito procesual civil,vol 3.rio de janeiro.2005. 
editora forense 
WAMBIER, Luiz Rodrigues. (Coord.). Curso avançado de processo civil. 4.ed. RT 
FILHO, Misael Montenegro. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo 
e processo de conhecimento. Atlas 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
nery,nelson junior;nery, rosa maria andrade.código de proceso civil comentado e 
legislação processual civil extravante.são paulo,. editora rt 
NUNES, Elpídio Donizetti. Curso didático de direito processual civil.. Del Rey 
rangel,cândido cinamarco,instituições de direito processual civil, belo horizonte,. 
editora malheiros 
greco filho,vicente.direito processual civil brasileiro, vol 1.são paulo,2005. editora 
saraiva 
didier,fredie junior.curso de direito processual civil vol 2.salvador. editora jus podivm 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 8º - 1939 DIREITO FALIMENTAR 

CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 2 

CRÉDITOS: 2 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
direito falimentar: noções; histórico; legislação; devedor insolvente; legitimidade ativa e 
passiva; pressupostos; sentença; recursos; ação revocatória; administração da falência; 
pedido de restituição e embargos de terceiro; verificação dos créditos e sua 
classificação; inquérito judicial; a liquidação; pagamento dos credores; extinção das 
obrigações do falido; encerramento do processo falimentar; crimes falimentares; 
concordatas em geral; concordatas preventiva e suspensiva. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivos específicos: 
 
.identificar o direito comercial atual e a razão do seu estudo. 
.descrever e explicar o conteúdo da disciplina, com enfoque para sua aplicabilidade 
.relacionar o conteúdo disciplinar com os demais ramos do direito. 
.analisar julgados atuais sobre o assunto ministrado. 
.enfatizar a atualidade do assunto em face da doutrina e jurisprudência. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
.direito falimentar - 1. efeitos da falência quanto aos direitos dos credores. 2. efeitos da 
falência sobre a pessoa do falido; 3. efeitos da falência sobre os bens do falido; 4. 
efeitos da falência sobre os contratos do falido. 5. ação revocatória; 6. órgãos da 
falência; 7. administração e arrecadação de bens da falência  8. pedido de continuação 
do negócio pelo falido; 9. o pedido de restituição e os embargos de terceiro; 10. 
verificação dos créditos e sua classificação; 11) a liquidação (a realização do ativo e 
pagamento aos credores); 12. o encerramento do processo e extinção das obrigações do 
falido. 
 
.concordatas: 13. as concordatas em geral (generalidades; natureza jurídica; espécies; 
efeitos); 14. a concordata preventiva (generalidades; condições de processamento do 
pedido; aplicação; requisitos; créditos envolvidos; formas de pagamento; cumprimento 
e processamento); 15. a concordata suspensiva (generalidades; modalidades; 
legitimação ativa; processamento; aplicação; requisitos; cumprimento da concordata). 
16. inquérito judicial na lei de falências; 17. crimes falimentares; 18. as pequenas 
falências; 19. empresas não sujeitas à falência. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
almeida,amador paes.curso de falência e recuperação de emrpesa.são paulo.2007. 
editora saraiva 
pacheco,silva.processo de falência e concordata.rio de janeir.2008. editora forense 
RUBENS,Requião.Curso de direito comercial.V2.22 ed.São paulo,2003.. Saraiva 
 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
almeida,amador paes de.manual das sociedades comerciais. são paulo,2008. editora 
saraiva 
mamede,gladston.direito empresarial brasileiro.são paulo,2006. editora atlas 
Fazzio Junior, Waldo. Manual do direito comercial. Atlas 
nogueira,josé ricardo negrão. manual de direito comercial e de empresa.são paulo,. 
editora saraiva 
COELHO,Fábio Ulhoa.Manual de direito comercial.São Paulo,2003.. Saraiva 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 8º - 1942 DIR. PROCESSUAL PENAL II 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
 
das provas. dos procedimentos. sentença. do habeas corpus, dos recursos e da revisão 
criminal. das nulidades. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
estudar as espécies de provas no processo penal, bem como proceder à análise dos 
procedimentos aplicados à lide penal. estudar a sentença dada em ações penais, e ainda 
analisar os recursos e nulidades que podem ocorrer em tratando-se de processo penal.  
objetivos específicos: 
 
unidade i: estudar os meios de prova em processo penal. compreender como ocorrem os 
procedimentos aplicados no processo penal. 
 
unidade ii: aprender sobre a   sentença absolutória e condenatória. 
 
unidade iii: compreender os recursos aplicados em processo penal. "habeas corpus" e 
revisão criminal  
 
unidade iv: estudar as nulidades que podem ocorrer no processo penal e qual a sua 
conseqüência. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
unidade i: meios de prova: confissão, testemunha, busca e apreensão, exame de corpo 
de delito. procedimentos ordinário e sumário, bem como o procedimento aplicado para 
o tribunal do júri. mencionar os demais procedimentos previstos no cpp. 
 
unidade ii: identificar a sentença penal condenatória e a sentença penal absolutória. 
"emendatio libelli" e "mutatio libelli". 
 
unidade iii: "habeas corpus". generalidades dos recursos. recurso em sentido estrito. 
apelação. protesto por novo júri. embargos infringentes e de nulidade. embargos 
declaratórios. carta testemunhável. correição parcial. recurso extraordinário e especial. 
agravos no processo penal. mandado de segurança em matéria criminal. revisão 
criminal.  
 
unidade iv: generalidades, nulidades absoluta e relativa dentro do cpp. 
 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 22. ed. V.;2. SAraiva 
oliveira,eugênio pacelli de.curso de processo penal.rio de janeiro.2009. editora lumen 
juris 
FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 2. ed.. Revista dos 
Tribunais 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
greco,rogério.curso de direito penal, vol 2. rio de janeiro,2008. editora impetus 
DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado.. Renovar 
JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado. 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Atlas 
nucci,guilherme de souza.manual de direito penal.são paulo,2006. editora rt 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 8º - 1942 DIR. PROCESSUAL PENAL II 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
 
das provas. dos procedimentos. sentença. do habeas corpus, dos recursos e da revisão 
criminal. das nulidades. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
estudar as espécies de provas no processo penal, bem como proceder à análise dos 
procedimentos aplicados à lide penal. estudar a sentença dada em ações penais, e ainda 
analisar os recursos e nulidades que podem ocorrer em tratando-se de processo penal.  
objetivos específicos: 
 
unidade i: estudar os meios de prova em processo penal. compreender como ocorrem os 
procedimentos aplicados no processo penal. 
 
unidade ii: aprender sobre a   sentença absolutória e condenatória. 
 
unidade iii: compreender os recursos aplicados em processo penal. "habeas corpus" e 
revisão criminal  
 
unidade iv: estudar as nulidades que podem ocorrer no processo penal e qual a sua 
conseqüência. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
unidade i: meios de prova: confissão, testemunha, busca e apreensão, exame de corpo 
de delito. procedimentos ordinário e sumário, bem como o procedimento aplicado para 
o tribunal do júri. mencionar os demais procedimentos previstos no cpp. 
 
unidade ii: identificar a sentença penal condenatória e a sentença penal absolutória. 
"emendatio libelli" e "mutatio libelli". 
 
unidade iii: "habeas corpus". generalidades dos recursos. recurso em sentido estrito. 
apelação. protesto por novo júri. embargos infringentes e de nulidade. embargos 
declaratórios. carta testemunhável. correição parcial. recurso extraordinário e especial. 
agravos no processo penal. mandado de segurança em matéria criminal. revisão 
criminal.  
 
unidade iv: generalidades, nulidades absoluta e relativa dentro do cpp. 
 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 22. ed. V.;2. SAraiva 
oliveira,eugênio pacelli de.curso de processo penal.rio de janeiro.2009. editora lumen 
juris 
FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 2. ed.. Revista dos 
Tribunais 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
greco,rogério.curso de direito penal, vol 2. rio de janeiro,2008. editora impetus 
DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado.. Renovar 
JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado. 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Atlas 
nucci,guilherme de souza.manual de direito penal.são paulo,2006. editora rt 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 12º - 1946 PRÁTICA JURÍDICA II 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 8 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
área de concentração: penal e processual penal 
i - instauração do inquérito policial;  
ii - prisão em flagrante, relaxamento do flagrante e liberdade provisória;  
iii- prisões provisórias;  
iv - ação penal, modalidades e petição inicial. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
área de concentração: penal e processual penal:  
objetivo geral: desenvolver a partir da aplicação prática dos conceitos, institutos e regras 
procedimentais diante de uma relação processual com base em situações hipotéticas e 
reais, dando ao acadêmico a oportunidade de se familiarizar com a prática jurídica. 
desenvolver técnicas destinadas a subsidiar a futura atuação profissional nos setores do 
direito, notadamente na advocacia, na magistratura e no ministério público. permitir, 
mediante a análise de situações materiais uma melhor absorção e compreensão dos 
subsídios doutrinários e legais colhidos nas aulas teóricas ministradas.  
objetivos específicos: 1- conhecer a sistemática do inquérito policial e da ação penal. 2- 
identificar os elementos teóricos necessários ao regular desenvolvimento do inquérito 
policial e da instauração da ação penal, de modo a desenvolver a capacidade de atuação 
quer seja na posição do magistrado, do defensor, do representante do ministério público 
ou de delegado de polícia. 3-  fomentar a utilização das regras do código de processo 
penal e da constituição federal, permitindo ao acadêmico um maior domínio teórico e 
segurança na futura atuação profissional. 4- demonstrar as técnicas necessárias à 
adequada atuação do profissional do direito na fase policial e judicial, buscando a plena 
capacitação profissional. 5- compatibilizar a formação do acadêmico às exigências do 
mec e da oab, com vistas ao aprimoramento do ensino jurídico a partir da plena 
capacitação profissional, entesourando o conhecimento teórico e prático. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
área de concentração: penal e processual penal 
i - instauração do inquérito policial: a notitia criminis, representação, portaria e a 
requisição. o auto de prisão em flagrante delito. 
ii - prisão em flagrante, relaxamento do flagrante e liberdade provisória: as modalidades 
de flagrante, formalização da prisão em flagrante,  relaxamento do flagrante, 
pressupostos. a liberdade provisória com fiança e sem fiança. 
iii - prisões provisórias: prisão preventiva e prisão temporária. 
iv - ação penal, modalidades e petição inicial: as modalidades de ação penal. denúncia. 
queixa. recebimento e rejeição da denúncia ou queixa. 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 8º - 3019 DIR. AMBIENTAL 

CARGA-HORÁRIA: 45 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 3 

CRÉDITOS: 3 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
ementa: considerações gerais sobre a questão ambiental. ecologia e meio ambiente. ética 
ambiental. teoria geral do direito ambiental: conceitos, metodologia, princípios, fontes e 
relações com outros ramos do direito ambiental. sistema nacional do meio ambiente e 
sistema nacional de gerenciamento de unidades de conservação. direitos materiais 
difusos e coletivos. política nacional do meio ambiente. bens ambientais. competência 
em matéria ambiental. licenciamento ambiental e estudo prévio de impacto ambiental. 
flora e fauna: aspectos de defesa. recursos hídricos. poluição sonora, visual, atmosférica 
e por resíduos sólidos. direito de antena. agrotóxicos e patrimônio genético. meio 
ambiente cultural e artificial. zoneamento industrial e parcelamento do solo. direito 
processual ambiental. direito criminal ambiental.  
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: reconhecer e compreender a conexão entre as ciências do meio-ambiente 
e o direito como instrumentos indispensável para o seu estudo e aplicação, bem como 
perceber a função hermenêutica e criadora do princípio do desenvolvimento sustentável 
no manejo dos aspectos de direito material e processual ambiental. 
 
objetivos específicos: dominar a principiologia norteadora da tutela ambiental, os 
instrumentos sociais e jurídicos de controle, bem como a organização da política 
nacional do meio ambiente, com vistas a adequada aplicação do direito. compreender os 
procedimentos administrativos e as normas processuais coletivas afetas às questões 
ambientais 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
unidades programáticas:  
unidade i: considerações gerais sobre a questão ambiental. ecologia e meio ambiente. 
ética ambiental. teoria geral do direito ambiental: conceitos, metodologia, princípios, 
fontes e relações com outros ramos do direito ambiental. sistema nacional do meio 
ambiente e sistema nacional de gerenciamento de unidades de conservação. direitos 
materiais difusos e coletivos. política nacional do meio ambiente. bens ambientais. 
 
unidade ii: competência em matéria ambiental. licenciamento ambiental e estudo prévio 
de impacto ambiental. flora e fauna: aspectos de defesa. recursos hídricos. poluição 
sonora, visual, atmosférica e por resíduos sólidos. direito de antena. agrotóxicos e 
patrimônio genético. meio ambiente cultural e artificial. zoneamento industrial e 
parcelamento do solo. direito processual ambiental. direito criminal ambiental. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
antunes,paulo de bessa.direito ambeintal.rio de janeiro.2008. editora lumen juris 



fiorillo,celso antônio pacheco.curso de direito ambiental brasileiro.são paulo.2008. 
editora saraiva 
milaré,edis.direito ambiental: agestão ambiental em foco.doutrina,jurisprudência e 
glossário.são paulo.2007. editora rt 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BARBOSA FILHO, A . N. – Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental, Ed. Atlas, 
São Paulo, 2001.. Atlas 
Britto, F. Democratização e gestão ambiental em busca do desenvolvimento 
sustentável.. Vozes 
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa – 
estratégias de negócios focadas na realidade. SP: Atlas, 2002.. Atlas 
ANDRADE, R. A . B. Tachizawa, T; CARVALHO, A . B. Gestão ambiental. SP: 
Makron Books, 2000.. Makron Books 
Tachizawa, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social.. Atlas 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 8º - 3030 DIREITO CIVIL VI 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
i - introdução 
ii - sucessão legítima 
iii - sucessão testamentária 
iv - inventário e partilha 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivos específicos: 
 
. compreender a teoria da das sucessões, bem como oferecer visão global do 
complexo de normas jurídicas disciplinadoras das relações jurídicas concernentes à 
mesma. 
. identificar, na primeira parte do estudo, uma visão geral do direito sucessório, 
sob o prisma de sua história, fases, evolução e influências até hoje presentes em nosso 
cotidiano, procurando desta forma, facilitar o entendimento da matéria. 
. entender a parte geral  das relações sucessórias e os princípios gerais sob uma 
feição nitidamente didática, tendo um único objetivo, proporcionar uma visão global do 
complexo de normas jurídicas disciplinadoras das relações atuais. 
. ocupar-se dos institutos que compõem  o direito das sucessões, analisando-os 
minuciosamente, realizando estudo comparado e completo do código civil de 2.002, 
bem como às novas tendências da sociedade de nossos dias. 
. reconhecer as questões de profundidade teórica e prática, quando assim exige o 
instituto estudado. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
i) introdução ao direito das sucessões e da transmissão da herança 
- abertura da sucessão 
- transmissão da herança 
- capacidade para suceder 
- indignidade 
 
ii) da aceitação, renúncia da herança e da herança jacente 
- aceitação 
- renúncia 
- herança jacente 
- cessão da herança 
 
iii) da sucessão legítima 
- conceito de sucessão legítima 
- vocação hereditária 



- sucessão por cabeça 
- direito de representação 
- sucessão na linha reta: descendentes legítimos, filiação ilegítima, filiação adotiva, 
ascendentes. 
- sucessão do  cônjuge 
- sucessão dos colaterais e do estado 
 
iv) da sucessão testamentária 
- disposição de última vontade 
- natureza e evolução da sucessão testamentária 
- liberdade de testar e herdeiros necessários 
- conceito de testamento 
- capacidade para testar 
- capacidade para adquirir por testamento 
- generalidades 
- testemunhas do testamento 
- testamento público 
- testamento cerrado 
- testamento marítimo 
- testamento militar 
- testamento nuncupativo 
- codicilo 
- disposições testamentárias 
 
v) dos legados 
- objeto 
- espécies 
- pagamento 
- caducidade 
 
vi) das substituições 
- vulgar e recíproca 
- fideicomisso 
 
vii) execução e inexecução do testamento 
- testamenteiro 
- direito de acrescer 
- deserdação 
- revogação 
- caducidade 
- anulação 
 
viii) inventário 
- início do inventário 
- herdeiros e cessionários 
- herdeiro único 
 
ix) andamento processual 
- processo de inventário 
- arrolamento, inventário negativo 



- pagamento das dívidas 
- ação de sonegados 
 
x) partilha 
- monte partível 
- colação 
- formas de partilha 
- vendas de bens 
- homologação da partilha 
- garantia dos quinhões hereditários 
- nulidade 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
diniz,maria helena.curso de direito civil, vol.6.são paulo.2009. editora saraiva 
venosa,silvio sávio.curso de direito civil,vol 6.são paulo.2008. editora atlas 
gonçalves,carlos roberto.direito civil brasileiro, vol 7.são paulo,2009. editora saravia 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
farias,cristiano chaves de;rosenvald,nelson.teoria geral do dirieto civil.rio 
dejaneiro.2009. editora lumen juris 
farias,cristiano chavesde;rosenvald,nelson.direito das famílias.rio de janeiro.2008. 
editora lumen juris 
Tepedino, Gustavo. Código civil interpretado:conforme a constituição da república. 
Renovar 
pereira,rodrigo da cunha.direito de família contemporâneo. belo horizonte. editora del 
rey 
wald,arnoldo.o novo direito de família.são paulo. editora saraiva 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 8º - 8504 DIREITO DO TRABALHO II 

CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 2 

CRÉDITOS: 2 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
remuneração e salário; duração do trabalho. descansos trabalhistas;  alteração das 
condições de trabalho; extinção dos contratos de trabalho;  estabilidade no emprego.   
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: 
compreender todas as implicações e relações inerentes ao  contrato de trabalho na 
legislação brasileira. 
objetivos específicos: 
i- examinar os aspectos jurídicos da despedida por justa causa e rescisão indireta 
do contrato de trabalho. 
ii- analisar os aspectos jurídicos e diferenças entre remuneração e salário e 
suspensão e interrupção do contrato de trabalho. 
iii- identificar e analisar os aspectos jurídicos da estabilidade e alteração nas 
condições do contrato de trabalho. 
iv- identificar os aspectos jurídicos da duração do trabalho e extinção do contrato.. 
v- analisar os aspectos jurídicos dos repousos remunerados e a equiparação salarial. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
unidade i - remuneração e salário 
1) remuneração e salário: definição e distinções 
2) composição do salário: parcelas salariais (salário básico, adicionais, abonos, prêmios, 
gratificações, comissões, 13º salário, parcelas dissimuladas) e parcelas não salariais 
(ajudas de custo, diárias de viagem - art.457, § 2º; indenizações; parcelas meramente 
instrumentais; parcelas especificadas no art. 458, § 2º; parcelas com natureza de direito 
intelectual; participação nos lucros; parcelas previdenciárias - salário-família e salário-
maternidade). 
3) tipos de salário: salário por unidade de tempo, salário por unidade de obra e salário-
tarefa. 
4) do pagamento: 4.1) pagamento em dinheiro; pagamento em utilidades (art. 458); 4.2) 
formalidades quanto ao pagamento (art. 459, art.463 a  art.465).  
5) equiparação salarial: requisitos (art.461) 
6) proteção ao salário: descontos (art. 462) 
 
unidade ii - duração do trabalho 
1) distinção entre: duração do trabalho, jornada e horário de trabalho. 
2) composição da jornada: tempo efetivamente laborado (hora normal e hora extra), 
tempo de deslocamento (art. 58, § 2º, súmula 90) tempo à disposição (art.4º), tempo de 
sobreaviso (art. 244, § 2º), tempo de prontidão (art. 244, § 3º). 
3) modalidades de jornada: controlada (art.74, § 2º), não controlada (art. 62, i e ii), não 
tipificada (domésticos). 
4) jornada padrão (8/44horas) e jornadas especiais. 



5) jornada extraordinária: acordo de prorrogação, banco de horas anual (art. 59); 
prorrogação em virtude de necessidade imperiosa por motivo de força maior ou por 
motivo de prejuízo manifesto, prorrogação para compensação de paralisações 
empresariais (art. 61). 
6) jornada em tempo parcial (art. 58 a) 
7) jornada noturna (art. 73 e lei n. 5889/73. art. 7º) 
8) jornada em turnos ininterruptos de revezamento (art. 7º, xiv cr/88, súmulas 360 e 
423). 
 
unidade iii - descansos trabalhistas  
1) férias (art. 129 a art.149) 
a) caracterização 
b) período aquisitivo (art. 129) 
c) duração das férias (art. 130 e art. 130-a) 
d) período concessivo (art. 134 e art.136) 
e) férias individuais e coletivas - fracionamento (art. 134 e art.139) 
f ) remuneração das férias (art. 142 e art.137) 
g) abono celetista de férias (art. 143) 
h) férias e extinção contratual (art. 146 e ss) 
i) prescrição.(art. 149) 
2) intervalos (art. 66 e art.71) 
a) interjornada e intrajornada  
b) classificação: comuns e especiais; remunerados e não remunerados. 
c) descumprimento dos intervalos. 
3) dsr - caracterização (art.67 e art.68) 
4) feriados - caracterização (art. 70) 
 
unidade iv - alterações das condições de trabalho  
1) jus variandi ordinário e extraordinário art. 2º). 
2) alterações contratuais subjetivas (sucessão de empregadores) - (art. 10 e art.448) 
3) alterações contratuais objetivas. (art. 468 a art.470)  
a) qualitativas - alteração de função (distinção entre tarefa e função); alterações lícitas 
de função (situações excepcionais ou de emergência; substituição temporária - súmula 
159; destituição de cargo de confiança - art. 468, parágrafo único - reversão; extinção de 
cargo ou função; alteração de pcs ou quadro de carreira; readaptação por causa 
previdenciária; promoção).   
b) quantitativas - alterações de jornada e salário (lícitas) 
b.1- alterações de jornada (ampliativas, redutoras, no horário de trabalho). 
b.2- alterações de salário (elevação salarial, redução direta e redução indireta) 
c) circunstanciais: transferência dentro do país (art. 469); transferência para fora do país 
(lei n.7064/82) 
 
unidade v - extinção do contrato de trabalho 
1) hipóteses de extinção do contrato (justa causa, rescisão indireta, culpa recíproca, 
dispensa sem justa causa, pedido de demissão, falecimento do empregado, morte do 
empregador pessoa física, força maior e extinção da empresa) 
2) parcelas rescisórias devidas na ruptura contratual.  
3) interrupção, suspensão, estabilidades provisórias e ruptura contratual; 
4) figuras vinculadas (aviso prévio e seguro desemprego); 
5) prazo para pagamento das verbas rescisórias 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. LTR 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. Altlas 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro do. Curso de Direito do trabalho.. Saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Amauri Mascaro Nascimento, Iniciação ao Direito do Trabalho. LTR 
machado,cesar junior.curso de direito individual do trabalho.são paulo. editora ltr 
cassar,vólia bomfim.direito do trabalho.são paulo.2008. editora impetus 
barros,alice monteiro de.curso de direito do trabalho.são paulo. editora ltr 
lenza,pedro.direito constitucional esquematizado.são paulo.2008. editora saraiva 
 



EMENTAS 
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DIREITO 
9º PERÍODO 

 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 9º - 3446  

CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM 
CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 

HORAS-AULA SEMANAIS: 2 
CRÉDITOS: 2 

 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
jurisdição estatal. o conflito de interesses. alternativa para a resolução de disputas. 
negociação.mediação.conciliação.arbitragem 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
assimilar os caracteres peculiares dos denominados métodos alternativos para a solução 
de conflitos, na angulação da mediação, conciliação e arbitragem, sintonizando suas 
vantagens perante o sistema judiciário estatal contemporâneo. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1ª unidade: o conflito de interesses 
2ª unidade: alternativas para a solução das disputas 
3ª unidade: negociação  
4ª unidade: conciliação  
5ª unidade: arbitragem  
6ª unidade: mediação 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
garcez,josé maria rossani.negociação, mediação, concliliação e arbitragem,rio de 
janeiro.2004. editora lumen juris 
carmona, carlos alberto.arbitragem e processo.são paulo.2008. editora atlas 
griniver,ada pelegrini;watanabe, kanuo;neto,caetano lagrasta.mediação e gerenciamento 
do processo.são paulo, 2007.. editora atlas 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
junior,joel dias figueira.manual da arbitragem.são paulo.1997. editora rt 
MUSZKAT, Malvina.Guia Prática de Mediação de Conflitos em famílias e 
organizações.São Paulo, 2005.. Summus 
vilela,marcelo dias gonçalves.arbitragem no direito societário. são paulo.2004. editora 
mandamentos 
WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil.. RT 
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. Malheiros 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 9º - 1951 TÓP. ESP. EM DIR. DE EMPRESA 

CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 2 

CRÉDITOS: 2 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
origem do direito comercial. fontes. evolução histórico-legislativa - dos altos de 
comércio à teoria da empresa. relação jurídico-empresarial. identificação do sujeito do 
direito de empresa. requisitos para o exercício da empresa. obrigações comuns aos 
empresários. formação e proteção do estabelecimento empresarial. tutela dos bens do 
empresário. locação e o ponto empresarial. propriedade industrial. formação do nome 
empresarial e o nome do estabelecimento. teoria geral dos títulos de crédito. 
constituição e exigibilidade do crédito cambiário. nota promissória. cheque. duplicata. 
títulos bancários.   
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivos específicos: 
 
identificar o direito comercial atual e a razão de seu estudo. 
 
descrever e explicar o conteúdo da disciplina com enfoque para sua aplicabilidade. 
 
relacionar o conteúdo disciplinar com os demais ramos do direito. 
 
analisar julgados atuais sobre o assunto ministrado. 
 
enfatizar a atualidade do assunto em face da doutrina e jurisprudência.  
 
identificar o direito comercial atual e a razão do seu estudo. 
 
descrever e explicar o conteúdo da disciplina, com enfoque para sua aplicabilidade 
 
relacionar o conteúdo disciplinar com os demais ramos do direito. 
 
analisar julgados atuais sobre o assunto ministrado. 
 
enfatizar a atualidade do assunto em face da doutrina e jurisprudência. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1. teoria geral do direito comercial: origem, fonte, evolução histórico-legislativa;  
 
2. a teoria dos atos de comércio;  
 
3. a teoria da empresa mercantil;  
 
4. o titular da empresa;  
 



5. registro público de interesse dos empresários comerciais;  
 
6. obrigações comuns aos empresários;  
 
7. elementos de identificação da empresa (nome comercial, título do estabelecimento);  
 
8. elementos do exercício da empresa (fundo de comércio);  
 
9. atributos da empresa comercial (aviamento, clientela, ponto comercial);  
 
10. propriedade industrial (marcas, invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, 
concorrência desleal). 
 
11. teoria geral dos títulos de crédito: o crédito. atributos. origem e evolução histórica 
do crédito. definição, natureza jurídica e identificação dos títulos de créditos.  
 
12. espécies de títulos e atos cambiários: endosso, aval, aceite e protesto. letra de 
câmbio. nota promissória. cheque. duplicata mercantil. outros títulos de crédito. 
 
13. ação cambial. 
 
14. contratos mercantis: introdução ao direito dos contratos empresariais. contratos 
empresariais em espécie - comércio eletrônico, compra e venda mercantil, contratos de 
colaboração. contratos bancários. leasing, factoring. cartões de crédito, seguro, 
transporte de carga, fretamento, armazenagem, agenciamento de publicidade. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. Vol II. 18ª Edi.Saraiva. São Paulo. 
1.992.. Saraiva 
nogueira,josé ricardo negrão. manual de direito comercial e de empresa.são paulo,. 
editora saraiva 
JUNIOR,Waldo Fazzio. Manual de Direito Comercial. São Paulo. Atlas. 2.000. Atlas 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
COELHO,Fábio Ulhoa.Manual de direito comercial.São Paulo,2003.. Saraiva 
mamede,gladston.direito empresarial brasileiro.são paulo,2006. editora atlas 
costa,willie duarte.titulos de crédito.belo horizonte, 2003.. editora del rey 
COELHO,Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. I 2ª Edi. Saraiva. São Paulo. 
1.999.. Saraiva 
Requião, Rubens Curso direito comercial I e II. Saraiva 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 13º - 1952 PRÁTICA JURÍDICA III 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 8 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
i-recursos 
ii- processo cautelar 
i - recursos; 
ii - processo cautelar. 
i - recursos; 
ii - processo cautelar. 
i - recursos; 
ii - processo cautelar. 
i - recursos; 
ii - processo cautelar. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
desenvolver a capacidade de aplicação prática dos conceitos, institutos e regras 
procedimentais diante de uma relação processual com base em situações hipotéticas e 
reais, dando ao acadêmico a oportunidade de se familiarizar com a prática forense. 
desenvolver técnicas destinadas a subsidiar a futura atuação profissional nos setores do 
direito, notadamente na advocacia, na magistratura e no ministério público, bem como 
permitir, mediante a análise de situações materiais (atos processuais simulados).  
 
objetivos específicos: 
 
i - identificar os elementos teóricos necessários ao regular desenvolvimento do 
processo, assim como a possibilidade da análise em segundo grau de jurisdição. 
ii - desenvolver a capacidade de patrocinar a propositura de uma ação cautelar. 
iii - promover a utilização das regras do código de processo civil, permitindo ao 
acadêmico um maior domínio teórico e segurança na futura atuação profissional. 
iv - demonstrar as técnicas necessárias à adequada atuação do profissional do direito 
quer seja no âmbito do contencioso, quer seja na militância extra-judicial, buscando a 
plena capacitação profissional. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
- recursos 
* a apelação: requisitos, cabimento, oportunidade, efeitos e extensão.  
* agravo: espécies(instrumento e retido), requisitos, cabimento, oportunidade, efeitos e 
extensão. 
* embargos de declaração, cabimento, oportunidade e efeitos (em todas as decisões 
judiciais). 
* embargos infringentes: cabimento, oportunidade e efeitos.  
- processo cautelar 



- petição inicial: apresentação e análise dos requisitos essenciais, formalidades 
procedimentais na apresentação, protocolo, distribuição, registro, autuação e despacho 
(deferimento ou indeferimento das liminares). 
- ação de arresto: cabimento e procedimento. 
- ação de sequestro: cabimento e procedimento. 
- ação de busca e apreensão: cabimento e procedimento. 
- arrolamento de bens: cabimento e procedimento. 
- produção antecipada de provas: cabimento e procedimento. 
- separação de corpos: cabimento e procedimento. 
- resposta do requerido na ação cautelar: contestação e exceções. 
- audiência de justificação prévia. 
- providências contra o deferimento ou indeferimento das liminares. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 9º – 2901 

 ORIENTAÇÃO METOD. - TRAB. CONCL. 
CARGA-HORÁRIA: 120 H/A 

HORAS-AULA SEMANAIS: 6 
CRÉDITOS: 8 

 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
diretrizes para a elaboração de uma monografia científica. publicações científicas. 
trabalhos científicos. metodologia do direito. técnicas de pesquisa aplicadas ao direito. 
identificação das fontes de pesquisa. elaboração de projeto monográfico. elaboração de 
monografia. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivos gerais: 
 
desenvolver as formas de apresentação (oral e escrita) de um trabalho monográfico, 
dominar as técnicas de produção científica e as específicas da metodologia do direito 
objetivando elaborar monografia para conclusão de curso. 
 
objetivos específicos: 
 
unidade i: dominar as técnicas de metodologia aplicáveis à elaboração de um projeto 
monográfico. 
 
unidade ii: elaborar projeto monográfico. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
unidade i:  
 
a) metodologia do direito. técnicas de pesquisa aplicadas ao direito. conhecimento das 
regras da abnt: apresentação do trabalho, sumário, paginação, notas de rodapé, 
indicações bibliográficas. 
 
b) diretrizes para a elaboração de projeto de uma monografia científica.  
 
c) identificação das fontes de pesquisa: publicações científicas. trabalhos científicos. 
 
unidade ii: 
a)   ensaio de elaboração de projeto. 
elaboração do projeto. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CRUZ, Carla. Metodologia científica: teoria e prática: 2 ed. Rio de Janeiro: Axcel 
Books,2004. Axcel Books 
SEVERINO, Antonio J.Metodologia do trabalho científico. 22 ed. Ver. E ampl,. Cortez 
LAKATOS,Eva Maria e MARCONI,Marina de Andrade.Fundamentos da Metodologia 
Cientifica.. Cortez 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MARCONI,Marina de A.Metodologia do trabalho cientifico. Atlas 
DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. SP: Atlas, 1987. Atlas 
CERVO,Amado L.Metodologia Científica. Prentice Hall 
Lakatos, Eva. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2000.. Atlas 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, Eva Maria.Metodologia cientifica. São Paulo: Atlas, 
2001.. Atlas 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 9º - 3217 DIR. PROC. DO TRABALHO 

CARGA-HORÁRIA: 45 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 3 

CRÉDITOS: 3 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
conceito e princípios do direito processual do trabalho.  fontes do direito processual do 
trabalho.  organização da justiça do trabalho;  competência.  atos e  prazos processuais. 
nulidades.  ação trabalhista: petição inicial,  resposta do réu,  provas,  sentença. 
liquidação de sentença.  recursos.  execução.  procedimentos especiais: cautelares, 
dissídios coletivos. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: 
deslocar a visão tecno-jurídica da fase conceitual do direito processual trabalhista, a fim 
de reconhecer e aplicar o processo como instrumento ético e político de atuação da 
justiça substancial e garantia das liberdades, totalmente aderido à realidade sóciopolítica 
a que se destina.   
 
objetivos específicos: 
apropriar conceitos e princípios ndo sua aplicação na solução dos conflitos trabalhistas.   
ser capaz de perceber as particularidades de organização da justiça do trabalho, regras 
de competência aplicáveis. reconhecer atos próprios e diferenciar prazos processuais. 
compreender o desenrolar da ação trabalhista em sua inteireza, bem como os 
procedimentos específicos, reconhecendo em seus objetos, seus pressupostos, seus 
elementos subjetivos e objetivos, indicadores para diferenciá-los a ponto de 
compreender qual procedimento a ser utilizado para cada situação prática. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
unidade i - evolução histórica do direito processual do trabalho 
1) origens históricas do direito processual do trabalho 
2) evolução da justiça do trabalho no brasil.  
 
unidade ii - princípios aplicáveis ao direito processual do trabalho 
1) princípios comuns ao direito processual civil e ao direito processual do trabalho: 
2) princípios especiais aplicáveis ao direito processual do trabalho. 
 
unidade iii- fontes do direito processual do trabalho 
1) fontes materiais 
2) fontes formais: a)fontes formais diretas, b)fontes formais indiretas, c) fontes formais 
de explicitação.  
3) fontes formais diretas infraconstitucionais aplicáveis ao direito processual do 
trabalho. 
 
unidade iv - organização da justiça do trabalho  
1) tribunal superior do trabalho 
2) tribunais regionais do trabalho 
3) juízes do trabalho 



unidade v- competência 
1) em razão da pessoa 
2) em razão da matéria 
3) em razão do lugar 
 
unidade vi- atos e prazos processuais  
notificação (citação e intimação) 
 
unidade vii - ação trabalhista 
1) fase postulatória : petição inicial e resposta do réu 
2) fase instrutória: provas 
3) fase decisória: sentença 
 
unidade viii- recursos trabalhistas 
1) embargos declaratórios 
2) recurso ordinário 
3) agravo de instrumento 
4) agravo de petição 
5) recurso de revista 
 
unidade ix - execução trabalhista 
1) execução provisória 
2) execução definitiva 
 
unidade x- procedimentos especiais 
1) dissídios coletivos 
2) inquérito de apuração de falta grave 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
martins,sérgio pinto.direito processual do trabalho.são paulo.2008. editora atlas 
barros,alice monteiro de.curso de direito do trabalho.são paulo. editora ltr 
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. LTR 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALVIM, José Eduardo Carreira.Teoria geral do Processo. Forense 
ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo. Malheiros 
FILHO, Misael Montenegro. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo 
e processo de conhecimento. Atlas 
CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Teoria Geral do Processo. Saraiva 
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. Malheiros 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 9º - 3231 DIREITO ADMINSTRATIVO I 

CARGA-HORÁRIA: 45 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 3 

CRÉDITOS: 3 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
 
noções básicas de direito administrativo. princípios constitucionais aplicáveis 
exclusivamente a administração pública. conceito e natureza da administração pública. 
administração pública direta e indireta. autarquias. fundações. empresa pública. 
sociedade de economia mista: conceito, natureza jurídica, classificação, controle e 
responsabilidades. poderes administrativos. ato administrativo. serviços públicos. 
atividade centralizada e descentralizada: concessão,  permissão, autorização e novas 
formas de prestação de serviços. 
licitações e contratos. agentes públicos. servidores públicos: direitos e deveres. processo 
e sindicância administrativos. bens públicos. restrições administrativas ao exercício da 
cidadania e propriedade: intervenção à atividade econômica - tabelamento de preços, 
monopólio e demais modalidades; intervenção à propriedade privada - desapropriação, 
tombamento, ocupação temporária e servidão. responsabilidade objetiva do estado. 
controle da administração pública: controle externo: legislativo (financeiro, contábil e 
político) e judicial (noções básicas) e controle interno: (direito de petição, pedido de 
informação, controladoria interna). 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: 
 
apreender de forma sistemática o direito administrativo, e os relevantes processos que 
envolvem o cidadão perante a administração pública. 
objetivos específicos: 
 
conhecer as peculiaridades do direito administrativo sabendo diferenciá-lo das demais 
ramificações do direito, identificando com clareza a atuação e funções do estado. 
 
conhecer de forma sistematizada  o conjunto de proposições que alicerçam e embasam 
um sistema e lhe garanta a validade e identidade da atuação do estado brasileiro, a partir 
do estado democrático de direito. 
 
compatibilizar a existência de direitos com o bem-estar social, através de um 
entrosamento do uso da liberdade e da propriedade com a utilidade coletiva, de modo 
que não implique esta liberdade garantida constitucionalmente numa barreira capaz de 
obstar à realização dos objetivos públicos   
 
compreender as várias nuanças de formação e atuação do estado, enquanto prestador de 
serviço público, estabelecendo com clareza a distinção entre administração pública 
direta e administração pública indireta.  
 
compreender os instrumentos utilizados exclusivamente pelo estado para concretizar e 
materializar suas atuações em prol do bem estar da coletividade. 



conhecer de forma ampla e exata todas as atividades da administração pública, 
destinadas ao oferecimento de comodidades e utilidades ao cidadão, bem como todas as 
suas formas de atuação e execução de tais serviços. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
unidade i: origem, objeto e conceito do direito administrativo. princípios da 
administração pública: legalidade, supremacia do interesse público, impessoalidade, 
presunção de legitimidade ou de veracidade, especialidade, controle ou tutela, 
autotutela, hierarquia, continuidade do serviço público, publicidade, moralidade 
administrativa, razoabildade, motivação. 
 
unidade ii: poderes da administração (normativo, disciplinar, decorrentes de hierarquia, 
poder de polícia). serviços públicos (conceito, elementos, princípios, classificação). 
 
unidade iii: administração direta e indireta. descentralização. entidades da administração 
indireta, autarquias, fundação, empresas estatais. 
 
unidade iv: atos administrativos: fatos e atos. conceito. atributos. elementos. 
classificação. discricionariedade e vinculação. extinção. contrato administrativo. rescis 
 
unidade v: licitações e contratos. licitações - lei nº 8.666/93. aspectos gerais. dispensa e 
inexibilidade. modalidades. fases. revogação, invalidação e desistência. contratos. 
definição. modalidades. execução e fiscalização. alteração. extinção e reiscisão. 
unilateral e bilateral. 
 
unidade vi: agentes públicos. definição. classificação. princípios constitucionais 
aplicáveis. cargo público. formas de provimento. exoneração. direitos dos servidores. 
deveres dos servidores. processo administrativo. definição. classificação. fases. 
sindicância administrativa. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. Atlas 
carvalho filho, josé dos santos.manual de direito administrativo. rio de janeiro, 2006. 
editora lumen juris 
gasparini,diogenes.direito administrativo.são paulo.2008. editora saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
meireles,hely lopes.direito administrativo brasileiro.são paulo.2008.. editora malheiros 
lenza,pedro.direito constitucional esquematizado.são paulo.2008. editora saraiva 
moraes, alexandre. direito constitucional.são paulo.2008. editora atlas 
Silva, José Afonso da.Curso de Direito Constitucional Positivo.. Malhareiros 
carvalho,kildare gonçalves.direito constitucional,belo horizonte,2008. editora del rey 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 9º - 3418 LEG. PENAL E PROC. PENAL EXTR. 

CARGA-HORÁRIA: 45 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 3 

 
CRÉDITOS: 3 

 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
 
lei de execução penal; lei dos juizados especiais criminais; lei de drogas, lei dos crimes 
hediondos, lei de abuso de autoridade, código de trânsito brasileiro. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: aplicar os conceitos e princípios norteadores da legislação penal e 
processual penal extravagante.  
 
objetivos específicos: compreender as especificidades das leis: da execução penal; lei 
dos juizados especiais criminais; lei de drogas, lei dos crimes hediondos, lei de abuso de 
autoridade, e do código de trânsito brasileiro. operacionalizar os procedimentos 
previstos às leis de execução penal, dos juizados especiais criminais, de tóxicos, dos 
crimes hediondos, de abuso de autoridade e do código de trânsito brasileiro. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
unidade i: lei de execução penal - aplicação e cumprimento das penas privativas de 
liberdade, restritivas de direito e de multa. 
 
unidade ii: lei dos juizados especiais criminais - procedimento, transação penal e 
aplicação de sanções. 
 
unidade iii - lei de droga - crimes em espécie, ação penal e respectivo procedimento. 
 
unidade iv - lei dos crimes hediondos - âmbito de atuação e incoerências. 
 
unidade v - lei de abuso de autoridade - crime em espécie, ação penal e procedimento. 
 
unidade vi - código de trânsito brasileiro - crimes em espécie e procedimento. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado. 
oliveira,eugênio pacelli de.curso de processo penal.rio de janeiro.2009. editora lumen 
juris 
nucci,guilherme de souza.manual de direito penal.são paulo,2006. editora rt 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal interpretado. Atlas 
Greco, Rogério. Curso de direito penal Vol. 1. Impetus 
greco,rogério.curso de direito penal, vol 2. rio de janeiro,2008. editora impetus 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 22. ed. V.;2. SAraiva 
PRADO, Luiz Regis; BITENCOURT, Cezar Roberto. Elementos de direito penal. v.2. 
Revista dos Tribunais 



EMENTAS 
 

DE 
 

DIREITO 
10º PERÍODO 

 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 10º - 1953 INTRUMENTOS  

PROCESSUAIS DE GARANTIA  
DOS DIREITOS COLETIVOS E DIFUSOS 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
as espécies de direitos coletivos. tratamento constitucional. tutela jurisdicional dos 
interesses difusos e coletivos. lei 7.347/85 (ação civil pública) e o título iii do código de 
defesa do consumidor: o processo coletivo. tutela processual coletiva ambiental, , do 
consumidor, do patrimônio público, da criança e do adolescente. a ação popular. o 
mandado de segurança coletivo.  
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
compreender as novas tendências processuais, voltadas à defesa dos interesses supra-
individuais, por meio de análise e o debate dos diferentes temas a eles vinculados, que, 
obrigatoriamente, farão parte do cotidiano dos novos operadores do direito. 
objetivos específicos: 
 
identificar e diferenciar as espécies de direitos coletivos e os mecanismos de sua tutela. 
 
aplicar corretamente os instrumentos colocados à disposição do legislador para a tutela 
do meio ambiente, consumidor, ordem econômica, patrimônio público etc. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
as espécies de direitos coletivos. tratamento constitucional. tutela jurisdicional dos 
interesses difusos e coletivos. lei 7.347/85 (ação civil pública) e o título iii do código de 
defesa do consumidor: o processo coletivo. 
 
tutela ambiental. tutela do consumidor. tutela do patrimônio público. tutela da criança e 
do adolescente. a ação popular. o mandado de segurança coletivo. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
zavascki,teori albino.processo coletivo:tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de 
direitos difusos.são paulo, 2008. editora revista dos tribunais 
venturi, elton. proceso civil coletivo. a tutela jurisdicional dos direitos difusos, coletivos 
e individuais homogêneos no brasil. são paulo, 2007. editora malheiros 
mazzili< hugo nigri. a defesa dos interesses em juízo. são paulo,2001.. editora saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
didier, fredie jr e zaneti, hermes jr. curso de direito procuessual civil. processo coletivo, 
bahia,2008.. editora jus podivm 



mancuso, rodolfo de camargo. ação civil pública: em defesa do meio ambiente, 
patromônio cultural e dos consumidores. são paulo, 2001. editora rt 
lenza,pedro.direito constitucional esquematizado.são paulo.2008. editora saraiva 
carvalho,kildare gonçalves.direito constitucional,belo horizonte,2008. editora del rey 
moraes, alexandre. direito constitucional.são paulo.2008. editora atlas 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 10º - 1954 DIREITO TRIBUTÁRIO 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
sistema tributário nacional: bases constitucionais e legais, sistema tributário municipal. 
perspectivas de tributação e novos direitos. processo tributário: fundamentos teóricos, 
aspectos e ações. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
desenvolver uma visão crítica do sistema tributário nacional, analisando desde os 
princípios constitucionais tributários até as propostas de reforma tributária apresentadas 
de tal forma que possa compreender o procedimento administrativo fiscal, o processo 
administrativo fiscal, o processo judicial tributário, como instrumento para realização 
do direito substantivo. 
objetivos específicos: 
 
identificar o direito tributário atual e a razão de seu estudo. 
 
compreender o conteúdo da disciplina com enfoque para sua aplicabilidade. 
 
relacionar o conteúdo disciplinar com os demais ramos do direito. 
 
analisar julgados atuais sobre o assunto ministrado. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
. o direito tributário na constituição e o poder de tributar. 
. os princípios jurídicos da tributação. 
. legislação tributária. 
. as imunidades genéricas. 
. espécies tributárias. 
. o ilícito tributário. 
. a repartição das receitas tributárias. 
. propostas de reforma tributária. 
. noções do processo administrativo tributário. processo judicial tributário 
(garantias constitucionais, espécies de processo, ações de iniciativa do fisco, ações de 
iniciativa do contribuinte, ações de controle de constitucionalidade, ação popular). 
. ilícito tributário: ilícito administrativo e ilícito penal tributário. sanção 
administrativa e sanção penal. responsabilidade penal. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CASSONE. Direito Tributário.. Atlas 
Fabretti, Laudio Camargo; Fabretti, Dilene Ramos. Direito Tributario para os Cursos de 
Administração e ciencias Contabeis.. Atlas 
machado,hugo brito.curso de direito tributário.são paulo.2007. editora malheiros 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Silva, José Afonso da/ Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo. Malheiros 
moraes, alexandre. direito constitucional.são paulo.2008. editora atlas 
lenza,pedro.direito constitucional esquematizado.são paulo.2008. editora saraiva 
dantas,ivo.direito constitucional economico,são paulo. editora rt 
Bonavides, Paulo.Curso de Direito Constitucional.. Malheiros 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 10º - 1955 DIREITO INTERNACIONAL 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
a sociedade internacional e as normas internacionais. tratados. organizações 
internacionais. o estado. nacionalidade. a proteção internacional dos direitos humanos. 
domínio público internacional.  
conceito de dipr. fato anormal. direito uniforme. a esfera de direitos do indivíduo. 
direitos dos estrangeiros. a norma de dipr brasileira. estudo da lei de introdução ao 
código civil. processo e procedimento. ação rescisória. homologação e execução de 
sentenças estrangeiras. reenvio. teoria das qualificações. contratos internacional. noções 
de comércio exterior.  
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivos gerais:  
 
. fornecer ao aluno conhecimentos específicos da ordem jurídica internacional, 
analisando as normas de direito internacional e seu impacto na sociedade internacional, 
a situação sócio-política mundial e seus desdobramentos na ordem interna, a 
globalização e a formação de blocos econômicos e seus efeitos, permitindo ao aluno 
uma formação juridico-política dentro do contexto da disciplina. 
. compreender e solucionar os conflitos de normas e de jurisdição que 
caracterizam as relações disciplinadas pelas regras de direito internacional privado, bem 
como a relação de direitos entre soberanias diversas. 
 
objetivos específicos: 
 
ensinar o aluno os principais temas de direito internacional público, de maneira a 
familiarizá-lo com as questões mais delicadas do dia a dia das relações entre os estados 
e as organizações internacionais e os reflexos destas na vida cotidiana dos indivíduos o 
planeta. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
unidade 1 - a sociedade internacional e as normas internacionais. formação dos tratados. 
fontes dos tratados. vigência dos tratados. sujeitos de dip. etapa negocial da formação de 
tratados. sistemas de formação de tratados. etapa obrigacional. assinatura e ratificação. 
ordem interna e ordem externa. reservas. vícios de consentimento. emendas. duração. 
conflito entre tratados. conflito entre tratado e ordem interna. procedimento parlamentar 
brasileiro para o referendo de um tratado. o tratado como fonte de direito interno. 
 
unidade 2 - organizações internacionais. personalidade jurídica. formação. órgãos. 
composição. a onu. a omc. evolução do contexto da globalização. a globalização e a 
liberalização das economias. o livre comércio e os efeitos sociais da globalização. o 
nafta e a alca. 
 



unidade 3 - o estado. formação de estados. nacionalidade. condição jurídica do 
estrangeiro. estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses. deportação. expulsão. 
extradição. asilo político. 
 
unidade 4 - a proteção internacional dos direitos humanos. a declaração universal do 
direitos do homem. o pacto de san josé da costa rica. direitos humanos de primeira, 
segunda, terceira e quarta gerações. a importância do caso pinochet para o direito 
humanitário internacional. 
 
unidade 5 - domínio público internacional. mar territorial. plataforma continental. águas 
internacionais. antártida. espaço extratosférico e sideral. 
 
unidade 6 - conceito de dipr. a questão da nomencltura da disciplina. fato normal  fato 
anormal. direito uniforme. 
 
unidade 7 - a esfera de direitos do indivíduo. direitos dos estrangeiros. condição jurídica 
do estrangeiro. princípio da lex fori. 
 
unidade 8 - método de solução de fatos anormais. regras de conexão.  a norma de dipr 
brasileira. estudo da lei de introdução ao código civil. 
 
unidade 9 - processo e procedimento. a prova dos fatos ocorridos no estrangeiro. prova 
do direito estrangeiro. recursos no processo civil. ação rescisória. 
 
unidade 10 - homologação e execução de sentenças estrangeiras. regimento interno do 
stf. cartas rogatórias. 
 
unidade 11 - reenvio. teoria das qualificações. contratos internacional. noções de 
comércio exterior.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
resek,fj.f-direito internacional  público-curso elementar.são paulo.2001. editora saraiva 
accioly,hildebrando.curso de direito internacional público.são paulo.2000. editora 
saraiva 
strenger,irineu.curso de direito internacional privado. rio de janeiro.2001. editora ltr 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Diniz, Maria Helena/ Curso Direito Civil Brasil.Vol.I. Saraiva 
Pereira, Caio Mário da Silva/ Inst. Direito Civil. Forense 
lenza,pedro.direito constitucional esquematizado.são paulo.2008. editora saraiva 
moraes, alexandre. direito constitucional.são paulo.2008. editora atlas 
carvalho,kildare gonçalves.direito constitucional,belo horizonte,2008. editora del rey 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 14º - 1956 PRÁTICA JURÍDICA IV 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 8 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
área de concentração: direito civil e processo civil 
i - processo de execução ; ii - juizados especiais;  iii - arbitragem, conciliação e 
mediação. 
 
área de concentração: direito da execução penal 
1- formação dos autos da execução penal; 2- execução das penas privativas de 
liberdade, restritivas de direito e de multa; 3- sursis, suspensão condicional da pena; 4- 
execução das medidas de segurança; 5- incidentes da execução; 6- recursos. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
área de concentração: direito civil e processo civil 
objetivo geral: aplicar os conceitos, institutos e regras procedimentais inerentes ao 
processo civil no âmbito da prática forense. desenvolver técnicas de soluções 
alternativas de conflitos, utilizadas no exercício da profissão, em funções de 
mediadores, árbitros e conciliadores. 
objetivos específicos: 1- identificar os elementos teóricos necessários ao regular 
desenvolvimento do processo, de modo a desenvolver a capacidade de patrocinar a 
propositura de uma ação executiva. 2- utilizar as regras do código de processo civil, 
permitindo ao acadêmico um maior domínio teórico e segurança na futura atuação 
profissional. 3- demonstrar as técnicas necessárias à adequada atuação do profissional 
do direito quer seja no âmbito do contencioso, quer seja na militância extra-judicial, 
buscando a plena capacitação profissional, principalmente nas soluções alternativas de 
conflitos. 
 
área de concentração: direito da execução penal  
objetivo geral: aplicar os conceitos, institutos e regras procedimentais inerentes ao 
processo criminal no âmbito da prática forense. 
objetivo específico: 1- conhecer a sistemática do processo de execução penal mediante a 
análise de seu procedimento e principais institutos; 2- identificar os elementos teóricos 
necessários ao regular desenvolvimento do processo de execução penal, de modo a 
desenvolver a capacidade de atuação quer seja na posição do magistrado, do defensor 
ou do representante do ministério público; 3- utilizar as regras da lei de execução penal 
- lei 7.209/84 e do código penal, para um maior domínio teórico e segurança na futura 
atuação profissional; 4- demonstrar as técnicas necessárias à adequada atuação do 
profissional do direito na seara da execução penal, buscando a plena capacitação 
profissional.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
área de concentração: direito civil e proceso civil 
a) processo de execução: 1- apresentação e análise dos requisitos essenciais da petição 
inicial no processo de execução; 2- formalidades procedimentais na apresentação da 



petição inicial ao judiciário (protocolo, distribuição, registro, autuação e despacho). 3- a 
petição inicial e o procedimento da ação de execução para entrega de coisa certa; 4- a 
petição inicial e o procedimento da ação de execução das obrigações de fazer e não 
fazer; 5- a petição inicial e o procedimento da ação de execução de alimentos. 6- a 
petição inicial e o procedimento da ação de execução por quantia certa contra devedor 
solvente e insolvente; 7- embargos à execução. 
 
b) juizado especial: 1- petição inicial (oral ou escrita), procedimento e cabimento (valor 
e matéria); 2- resposta do réu: forma e momento de apresentação; 3- audiência de  
conciliação e instrução e julgamento, provas cabíveis; 4- recurso perante a turma 
recursal, procedimento, prazo, preparo, razões e contra-razões. 
 
c) arbitragem, conciliação e mediação: 1- desenvolver e analisar técnicas de soluções 
alternativas de conflitos; 2- desenvolver técnicas de arbitragem, mediação e conciliação, 
levando o acadêmico a aplicar soluções alternativas de conflitos, nos chamados 
conflitos extraprocessuais. 
 
área de concentração: direito da execução penal 
a) formação dos autos da execução penal 
 
b) execução das penas privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa 
 
c) sursis - suspensão condicional da pena 
 
d) execução das medidas de segurança: 1- guia de internação; 2- exame de 
preiculosidade; 3- pedido de antecipação do exame de periculosidade; 4- desinternação 
e liberação. 
 
e) incidentes da execução: 1- conversões; 2- anistia e indulto. 
 
f) recursos: 1- o agravo na execução; 2- o mandado de segurança; 3- o habeas corpus. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 10º - 3868 TÓPICOS ESPECIAIS DO DIREITO 

CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 2 

CRÉDITOS: 2 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
do processo de execução. partes e responsáveis no processo de execução. 
responsabilidade patrimonial. pressupostos do processo de execução. título executivo. 
cumprimento de sentença. liquidação. execução para entrega de coisa. execução de 
obrigação de fazer e não fazer. execução de quantia certa contra devedor solvente. 
execução de prestação alimentícia e execução contra a fazenda pública. embargos à 
execução. insolvência civil. suspensão e extinção do processo de execução. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
capacitar o aluno uma idéia geral acerca do processo de execução, quer quanto aos 
conceitos básicos, quer quanto à sua teoria e, de forma mais abrangente, quanto às suas 
espécies. 
compreender que o processo de execução dos títulos extrajudiciais não se confunde com 
o cumprimento de sentença do processo de conhecimento.  
compreender os requisitos necessários a se observar em qualquer espécie de execução.  
desenvolver capacidade para utilizar os meios de defesa postos em prol do devedor, 
como os embargos à execução e a exceção de pré-executividade. 
compreender os principais aspectos que envolvem a liquidação de sentença. 
compreender as disposições próprias da insolvência civil, suas semelhanças e diferenças 
com o processo falimentar.   
compreender as espécies de execução, seus requisitos, efeitos, e principalmente, os 
aspectos constitucionais garantidores a serem observados na constrição do patrimônio 
do devedor.  
desenvolver capacidade de traçar um paralelo entre os procedimentos comum, especiais 
e executivo, entendendo a importância crucial deste último para a garantia de uma 
prestação jurisdicional célere e eficiente. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
unidades programáticas (conteúdo detalhado da disciplina): 
unidade i - teoria geral da execução e do cumprimento de sentença 
1. cognição e execução - conceito de execução - aspectos gerais do cpc - questões 
terminológicas; 
2. princípios de maior relevo aplicados ao processo de execução - princípio da 
autonomia; efetividade; patrimonialidade; livre disponibilidade; menor onerosidade; 
nulla executio sine titulo; tipicidade dos títulos. 
3. pressupostos e condições da execução e do cumprimento da sentença: 3.1 da 
legitimidade ativa e passiva; 3.2 competência - título judicial, extrajudicial e execução 
fiscal; 3.3 inadimplemento do devedor; 3.4 dos títulos executivos judiciais e 
extrajudiciais; 
4. execução definitiva e provisória; 
5. responsabilidade patrimonial e fraudes 
unidade ii - da liquidação 



1. condenação genérica - tipos de liquidação - natureza das espécies de liquidação; 
2. procedimento da liquidação por cálculo do credor; por arbitramento e por artigos; 
unidade iii- das diversas espécies de execução 
1. processo de conhecimento e cumprimento de sentença - classificação das diversas 
espécies de execução e respectivas medidas executivas; 
2. da execução para entrega de coisa fungível e infungível; 
3. da execução das obrigações de fazer e não-fazer; 
4. da execução por quantia certa contra devedor solvente; 
5. da execução contra a fazenda pública e da execução de prestação alimentícia; 
unidade iv - dos embargos do devedor 
1. conceito, pressupostos e espécies; 
2. procedimento dos embargos; 
3. exceção de pré-executividade. 
unidade v - da insolvência civil 
1. aspectos gerais - caracterização - conceito; 
2. efeitos da declaração de insolvência; 
unidade vi - da suspensão e extinção do processo de execução 
1. da suspensão - casos específicos e efeitos; 
2. desistência e extinção do processo de execução; 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
cavalieri filho, sergio.programa de responsabilidade civil. são paulo. editora malheiros 
stoco,rui.tratado de responsabilidade civil.são paulo,2001. editora rt 
netto,felipe braga.responsabilidade civil.são paulo.2008. editora saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
WAMBIER, Luiz Rodrigues. (Coord.). Curso avançado de processo civil. 4.ed. RT 
Tepedino, Gustavo. Código civil interpretado:conforme a constituição da república. 
Renovar 
THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil v.1. Forense 
Silvio Rodrigues. Direito Civil. Parte geral das obrigações. Saraiva 
NUNES, Elpídio Donizetti. Curso didático de direito processual civil.. Del Rey 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 10º - 3697 DIREITO ADMINISTRATIVO II 

CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 2 

CRÉDITOS: 2 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: 
 
apreender de forma sistemática o direito administrativo, e os relevantes processos que 
envolvem o cidadão perante a administração pública. 
objetivos específicos: 
 
conhecer as peculiaridades do direito administrativo sabendo diferenciá-lo das demais 
ramificações do direito, identificando com clareza a atuação e funções do estado. 
 
conhecer de forma sistematizada  o conjunto de proposições que alicerçam e embasam 
um sistema e lhe garanta a validade e identidade da atuação do estado brasileiro, a partir 
do estado democrático de direito. 
 
compatibilizar a existência de direitos com o bem-estar social, através de um 
entrosamento do uso da liberdade e da propriedade com a utilidade coletiva, de modo 
que não implique esta liberdade garantida constitucionalmente numa barreira capaz de 
obstar à realização dos objetivos públicos   
 
compreender as várias nuanças de formação e atuação do estado, enquanto prestador de 
serviço público, estabelecendo com clareza a distinção entre administração pública 
direta e administração pública indireta.  
 
compreender os instrumentos utilizados exclusivamente pelo estado para concretizar e 
materializar suas atuações em prol do bem estar da coletividade. 
 
conhecer de forma ampla e exata todas as atividades da administração pública, 
destinadas ao oferecimento de comodidades e utilidades ao cidadão, bem como todas as 
suas formas de atuação e execução de tais serviços. 
 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: 
 
apreender de forma sistemática o direito administrativo, e os relevantes processos que 
envolvem o cidadão perante a administração pública. 
objetivos específicos: 
 
conhecer as peculiaridades do direito administrativo sabendo diferenciá-lo das demais 
ramificações do direito, identificando com clareza a atuação e funções do estado. 
 



conhecer de forma sistematizada  o conjunto de proposições que alicerçam e embasam 
um sistema e lhe garanta a validade e identidade da atuação do estado brasileiro, a partir 
do estado democrático de direito. 
 
compatibilizar a existência de direitos com o bem-estar social, através de um 
entrosamento do uso da liberdade e da propriedade com a utilidade coletiva, de modo 
que não implique esta liberdade garantida constitucionalmente numa barreira capaz de 
obstar à realização dos objetivos públicos   
 
compreender as várias nuanças de formação e atuação do estado, enquanto prestador de 
serviço público, estabelecendo com clareza a distinção entre administração pública 
direta e administração pública indireta.  
 
compreender os instrumentos utilizados exclusivamente pelo estado para concretizar e 
materializar suas atuações em prol do bem estar da coletividade. 
 
conhecer de forma ampla e exata todas as atividades da administração pública, 
destinadas ao oferecimento de comodidades e utilidades ao cidadão, bem como todas as 
suas formas de atuação e execução de tais serviços. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
unidade i: origem, objeto e conceito do direito administrativo. princípios da 
administração pública: legalidade, supremacia do interesse público, impessoalidade, 
presunção de legitimidade ou de veracidade, especialidade, controle ou tutela, 
autotutela, hierarquia, continuidade do serviço público, publicidade, moralidade 
administrativa, razoabildade, motivação. 
 
unidade ii: poderes da administração (normativo, disciplinar, decorrentes de hierarquia, 
poder de polícia). serviços públicos (conceito, elementos, princípios, classificação). 
 
unidade iii: administração direta e indireta. descentralização. entidades da administração 
indireta, autarquias, fundação, empresas estatais. 
 
unidade iv: atos administrativos: fatos e atos. conceito. atributos. elementos. 
classificação. discricionariedade e vinculação. extinção. contrato administrativo. rescis 
 
unidade v: licitações e contratos. licitações - lei nº 8.666/93. aspectos gerais. dispensa e 
inexibilidade. modalidades. fases. revogação, invalidação e desistência. contratos. 
definição. modalidades. execução e fiscalização. alteração. extinção e reiscisão. 
unilateral e bilateral. 
 
unidade vi: agentes públicos. definição. classificação. princípios constitucionais 
aplicáveis. cargo público. formas de provimento. exoneração. direitos dos servidores. 
deveres dos servidores. processo administrativo. definição. classificação. fases. 
sindicância administrativa. 
 
unidade vii: bens públicos. considerações gerais. classificação. formas de aquisição. 
alienação. utilização. concessão. permissão. autorização. cessão. concessão de direito 
real de uso. enfiteuse. tipos de bens públicos. 



unidade viii: restrições administrativas ao exercício da cidadania e propriedade. 
intervenção à atividades econômicas. aspectos constitucionais. modalidades: 
tabelamento de preços, monopólio, demais modalidades. intervenção à propriedade 
privada. aspectos constitucionais. modalidades: desapropriação, tombamento, ocupação 
temporária e servidão.  
 
unidade ix: responsabilidade objetiva do estado. atos do poder executivo. aspectos 
gerais. reparação do dano. direito de regresso. atos do poder legislativo. atos do poder 
judiciário. 
 
unidade x: controle da administração pública. controle externo. controle legislativo: 
financeiro, contábil e público. controle judicial. noções preliminares de mandado de 
segurança, ação popular, habeas corpus, habeas data, mandato de injunção. controle 
interno. aspectos gerais. direito de petição. pedido de informação. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
carvalho filho, josé dos santos.manual de direito administrativo. rio de janeiro, 2006. 
editora lumen juris 
Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. Atlas 
gasparini,diogenes.direito administrativo.são paulo.2008. editora saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
meireles,hely lopes.direito administrativo brasileiro.são paulo.2008.. editora malheiros 
Silva, José Afonso da.Curso de Direito Constitucional Positivo.. Malhareiros 
lenza,pedro.direito constitucional esquematizado.são paulo.2008. editora saraiva 
carvalho,kildare gonçalves.direito constitucional,belo horizonte,2008. editora del rey 
Bonavides, Paulo.Curso de Direito Constitucional.. Malheiros 
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CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 6º - 2119 OPT1 -  

TEORIA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 

HORAS-AULA SEMANAIS: 2 
CRÉDITOS: 2 

 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
 
i - da responsabilidade civil e fundamentos;  ii- classificações da responsabilidade civil; 
iii - elementos  da responsabilidade civil; iv - teoria da ação; v - teoria do dano; vi - 
nexo de causalidade; vii- fundamentos da responsabilidade;  viii - responsabilidade 
subjetiva: pressupostos; ix - responsabilidade subjetiva com presunção de culpa; x - 
responsabilidade subjetiva: excludentes; xi - responsabilidade objetiva: pressupostos; xii 
- responsabilidade objetiva: excludentes; xiii - reparação dos danos. 
 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:    
 
compreender a responsabilidade civil, identificando que sua função no cenário jurídico 
tem por fundamento garantir direito do lesado e servir como sanção civil.  
 
objetivos específicos: 
 
. compreender os fundamentos da questão da responsabilidade civil; 
 
. conhecer as diversas classificações de responsabilidade; 
 
. compreender os elementos da responsabilidade civil; 
 
. conhecer as teorias da ação 
 
. compreender a teoria do dano, nexo de causalidade e todos os elementos teóricos 
que subsidiam a análise de responsabilidade civil. 
 
. compreender a aprender a lidar com a questão da responsabilidade subjetiva. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. da responsabilidade civil e fundamentos 
1.1. origem da responsabilidade 
1.2. função da responsabilidade 
1.3. ato ilícito.  
1.4. conduta do agente 
1.5. tipo aberto e tipo fechado 
1.6. antijuricidade 
1.7 imputabilidade 
 
2. classificações da responsabilidade civil 
2.1. responsabilidade contratual e extracontratual 



2.2. responsabilidade subjetiva e objetiva 
2.3. responsabilidade direta e indireta 
2.4. responsabilidade por atividades perigosas e não perigosas 
 
3. elementos  da responsabilidade civil 
3.1. elementos essenciais e elementos acidentais 
3.2 o autor 
3.3 a vítima 
3.4 dano ressarcível e dano eventual 
3.5 nexo de causalidade 
3.6 culpa 
 
4. teoria da ação 
4.1. comportamento humano 
4.2. agente 
4.3. ato ilícito próprio 
4.4. ato ilícito de terceiro 
4.5. atividade perigosa 
4.6. atividades nucleares 
4.7. vítima e vítima potencial 
 
5. teoria do dano 
5.1. pressupostos do dano 
5.2. dano ressarcível e dano presumido 
5.3. dano patrimonial direto e indireto 
5.4. fixação do dano patrimonial. danos emergentes e lucros cessantes 
5.5. dano moral e suas teorias 
5.6. dano direto e dano reflexo 
5.7. danos individuais e danos transindividuais 
 
6. nexo de causalidade 
 6.1. vínculo causal 
6.2. causalidade simples e múltipla 
6.3. concausalidade conjunta, acumulativa e alternativa 
6.4. culpa concorrente do agente e vítima 
6.5. culpa da vítima e presunção de culpa do agente 
6.6. culpa da vítima e risco de atividade do agente 
6.7. risco de atividade do agente e da vítima 
6.8. teoria da causalidade adequada 
6.9. teoria da relação causal imediata 
 
7. fundamentos da responsabilidade 
7.1. culpa 
7.2. culpa lata, leve e levíssima 
7.3. culpa da vítima ou de terceiro 
7.4. fato de animal ou coisa 
7.5. fato de terceiro 
7.6. risco da atividade 
7.7. risco exacerbado 
 



8. responsabilidade subjetiva: pressupostos 
8.1. princípios 
8.2. elementos 
8.3. responsabilidade subjetiva extracontratual 
8.4. responsabilidade subjetiva pré-contratual 
8.5. responsabilidade subjetiva contratual 
8.6. responsabilidade subjetiva pós-contratual 
 
9. responsabilidade subjetiva com presunção de culpa 
9.1. culpa in vigilando, in custodiendo, in omitendo e in contrahendo 
9.2. responsabilidade do detentor do poder familiar 
9.3. responsabilidade do tutor e curador  
9.4. responsabilidade do estabelecimento de ensino 
9.5. responsabilidade do empregador ou comitente 
9.6. responsabilidade de hotéis e assemelhados 
9.7.  responsabilidade do farmacêutico 
 
10. responsabilidade subjetiva: excludentes 
10.1. excludentes naturais e voluntárias 
10.2. espécies de excludentes 
10.3. legítima defesa própria 
10.4. legítima defesa de terceiro 
10.5. estado de necessidade próprio 
10.6. estado de necessidade de terceiro 
10.7. exercício regular do direito 
10.8. estrito cumprimento do dever legal 
10.9. caso fortuito 
10.10. força maior 
11. responsabilidade objetiva: pressupostos 
11.1. princípios 
11.2. elementos 
11.3. responsabilidade objetiva por risco da atividade e por risco exacerbado 
11.2. presunção de risco da atividade 
11.3. responsabilidade civil do estado 
11.4. responsabilidade civil do fornecedor 
11.5. responsabilidade civil do transportador 
11.6. responsabilidade civil das instituições bancárias 
11.7. responsabilidade civil por acidentes de trabalho 
11.8. responsabilidade civil por risco exacerbado 
11.9. socialização dos riscos 
 
12. responsabilidade objetiva: excludentes 
12.1. excludentes 
12..2. culpa exclusiva da vítima 
12.3. culpa exclusiva de terceiro. 
12.4. culpa da vítima e de terceiro. 
12.5. efeitos da culpa não exclusiva da vítima 
12.6. caso fortuito 
12.7. força maior 
 



13. reparação dos danos 
13.1. princípios da obrigação de indenizar 
 13..2. garantias da indenização 
 13..3. fixação por arbitramento e tarifamento 
 13.4. fixação do quantum debeatur por danos patrimoniais 
 13..5. fixação do quantum debeatur por danos morais 
13.6. . morte da vítima 
13.7. ofensa à integridade física ou psíquica 
13.8. dano estético. deformidades e aleijões. 
13.9. ofensa à honra 
13.10. delitos sexuais 
13.11. ofensa à liberdade pessoal 
13.12. invasão de privacidade 
13.13. danos à imagem 
13.14. danos ao cadáver 
13.15. rompimento de noivado 
13.16. liquidação do dano. apuração da indenização. 
13.17. renúncia da vítima 
13.18. cláusula de não indenizar 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
cavalieri filho, sergio.programa de responsabilidade civil. são paulo. editora malheiros 
venosa, silvio de salvo.direito civil vol 5.são paulo,2002. editora atlas 
stoco,rui.tratado de responsabilidade civil.são paulo,2001. editora rt 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
gonçalves, carlos roberto.novo curso de direito civil, vol 4.são paulo.2007. editora 
saraiva 
netto,felipe braga.responsabilidade civil.são paulo.2008. editora saraiva 
gagliano,pablostole;filho,rodolfo pamplona.novo curso de dirieto civil - 
resposnabilidade civil, v 3..são paulo,2007. saraiva 
lisboa,roberto senise.manual de direito civil - obrigações e responsabilidade, vol !!.são 
paulo,2004. editora rt 
Silvio Rodrigues. Direito Civil. Parte geral das obrigações. Saraiva 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 9º - 5851 OPT2  

- Estatuto da Criança e do Adolescente  
CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 

HORAS-AULA SEMANAIS: 2 
CRÉDITOS: 2 

 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
 
políticas públicas, movimento social e mundo jurídico. infância e adolescência: a 
privação da liberdade nas normas internacionais. a doutrina de proteção integral da 
infância das nações unidas. o novo estatuto da criança e do adolescente no brasil: da 
situação irregular à proteção integral (uma visão latino-americana). o estatuto da criança 
e do adolescente: os direitos fundamentais; a prevenção; a política de atendimento; as 
medidas de proteção; o ato infracional; medidas pertinentes aos pais; o conselho tutelar; 
o acesso à justiça; procedimentos e proteção judicial dos interesses individuais, difusos 
e coletivos.   
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
compreender a mudança de paradigma na abordagem dos direitos da criança e do 
adolescente, em especial no tocante à formulação de políticas públicas,  construção de 
sistemas de garantia de direitos e atuação dos operadores jurídicos no caso dos 
adolescentes em conflito com a lei.  
objetivos específicos:  
 
compreender a principiologia e os aspectos básicos relativos à proteção da criança e do 
adolescente no contexto internacional, da  américa latina e do brasil. 
 
desenvolver habilidades de interpretação e aplicação das normas afetas à tutela da 
criança e do adolescente no brasil. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
unidade i :  
políticas públicas, movimento social e mundo jurídico. infância e adolescência: a 
privação da liberdade nas normas internacionais. a doutrina de proteção integral da 
infância das nações unidas. o novo estatuto da criança e do adolescente no brasil: da 
situação irregular à proteção integral (uma visão latino-americana). 
 
unidade ii: 
o estatuto da criança e do adolescente: os direitos fundamentais; a prevenção; a política 
de atendimento; as medidas de proteção; o ato infracional; medidas pertinentes aos pais; 
o conselho tutelar; o acesso à justiça; procedimentos e proteção judicial dos interesses 
individuais, difusos e coletivos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
alves,roberto barbosa.direito da infância e da juventude.são paulo.2008. editora saraiva 



cury,munir;payula,paulo afonso garrido de;e marçura, jurandir norberto.estatuto da 
criança e do adolescente anotado.são paulo,2002.. editora rt 
santini,josé raffael.adoção-guarda:medidas sócio-educativas:doutrina e jurisprudência 
prática.belo horizonte.. editora del rey 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Caio Mário da Silva Pereira. Instituições de direito civil. V.2. Forense 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol.3.. Saraiva 
gonçalves, carlos roberto.direito civil brasileiro volume 5.são paulo,2009. editora 
saraiva 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol.5. Forense 
lisboa,roberto senise.manual de direito civil - obrigações e responsabilidade, vol !!.são 
paulo,2004. editora rt 
 



CURSO: DIREITO 
DISCIPLINA: OPTATIVA 

 3026 ONLINE - GESTÃO AMBIENTAL DES. SUSTENT. 
CARGA-HORÁRIA: 60 H/A 

HORAS-AULA SEMANAIS: 2 
CRÉDITOS: 4 

 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
economia   e   meio  ambiente.   as  empresas  e  o  meio  ambiente.   o  setor público e   
o desenvolvimento sustentável. meio ambiente e qualidade de vida. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
possibilitar  aos  alunos,  conhecimentos  e   espírito  crítico  quanto  à  utilização  dos  
recursos naturais ou o meio ambiente para promover um desenvolvimento sustentável 
com qualidade de vida. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
unidade i - economia e meio ambiente 
i. 1 - aspectos ambientais do desenvolvimento do brasil. 
i. 2 - recursos não-renováveis. 
i. 3 - o problema dos bens comuns. 
i. 4 - os países desenvolvidos e em desenvolvimento. 
 
unidade ii - as  empresas e o meio ambiente  
ii. 1 - bem estar social: conceito e ótimo social. 
ii. 2 - externalidades: conceitos, causas e impactos sobre o meio ambiente. 
ii. 3 - análise econômica: técnicas de valoração econômica dos recursos naturais, análise 
de 
custo benefício. 
ii. 4 - o papel da indústria. 
ii. 5 - os demais setores. 
 
unidade iii: o setor público e o desenvolvimento sustentável 
iii. 1 - a legislação e gestão ambiental. 
iii. 2 -  internalização das externalidades: taxação, incentiva públicos, negociação.   
iii. 3 - meio ambiente e relações internacionais.  
iii. 4 - planejamento e educação ambiental. 
iii. 5 - o meio ambiente urbano: água; ar; transporte; lixo. 
iii. 6 - o meio ambiente rural: os rios; as encostas; a extração vegetal e mineral.  
 
unidade iv - meio ambiente e qualidade de vida 
 iv. 1 - estudos de caso. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BARBOSA FILHO, A . N. – Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental, Ed. Atlas, 
São Paulo, 2001.. Atlas 



ANDRADE, R. A . B. Tachizawa, T; CARVALHO, A . B. Gestão ambiental. SP: 
Makron Books, 2000.. Makron Books 
Britto, F. Democratização e gestão ambiental em busca do desenvolvimento 
sustentável.. Vozes 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BRITO, F. A. CÂMARA, J. B. D. Democratização e gestão ambiental. SP: Vozes, 
2002.. Vozes 
DE ANDRADE, R. O. B.; TACHIZCWA,T. & CARVALHO, A.B. Gestão Ambiental – 
Enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável. 2ª edição. SP. Ed. 
Pearson Education. 2002. Pear 
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa – 
estratégias de negócios focadas na realidade. SP: Atlas, 2002.. Atlas 
Tachizawa, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social.. Atlas 
DREW, D. Processos interativos no homem meio ambiente. BERTRAND 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 9º - 3892 OPT4 - Redação Jurídica 

CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 2 

CRÉDITOS: 2 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
estudo da teoria da linguagem, gêneros textuais, argumentação, coesão e coerência, 
adequaçãoe variação lingüística, gramatica aplicada. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
promover a proficiência lingüística sob a ótica da interação, da funcionabilidade 
desenvolver estratégias de  leitura e escrita 
rever gêneros textuais, aspectos semântico-discursivo e gramaticais 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
plano de ensino 
teoria geral do signo, da   linguagem 
gêneros textuais na  ambiência jurídica: petições, peças textuais diversas 
argumentação 
coesão e coerência 
aspectos gramaticais: pontução, tempos verbais. concordãncia  e regência 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CAMARA JUNIOR, Joaquim Mattoso. Manual de Expressão Oral e Escrita.. Vozes 
CUNHA,Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo.. Nova Fronteira 
FERREIRA, Aurélio B. de Holanda. Novo Dicionário de Língua Portuguesa, 1999.. 
Nova Fronteira 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
NASCIMENTO, Edmundo Dantes. Linguagem Forense: a lingua portuguesa aplica à 
linguagem do foro.. 
petri,maria josé constantino.manual de linguagem jurídica.são paulo. editora saraiva 
MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 
1.995.. Saraiva 
INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada ao texto.. Scipione 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. São Paulo: Lucerna, 1999.. 
Lucerna 
 



EMENTAS 
 

DE 
 

DIREITO 
10º PERÍODO 

 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 10º - 1953 INTRUMENTOS  

PROCESSUAIS DE GARANTIA  
DOS DIREITOS COLETIVOS E DIFUSOS 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
as espécies de direitos coletivos. tratamento constitucional. tutela jurisdicional dos 
interesses difusos e coletivos. lei 7.347/85 (ação civil pública) e o título iii do código de 
defesa do consumidor: o processo coletivo. tutela processual coletiva ambiental, , do 
consumidor, do patrimônio público, da criança e do adolescente. a ação popular. o 
mandado de segurança coletivo.  
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
compreender as novas tendências processuais, voltadas à defesa dos interesses supra-
individuais, por meio de análise e o debate dos diferentes temas a eles vinculados, que, 
obrigatoriamente, farão parte do cotidiano dos novos operadores do direito. 
objetivos específicos: 
 
identificar e diferenciar as espécies de direitos coletivos e os mecanismos de sua tutela. 
 
aplicar corretamente os instrumentos colocados à disposição do legislador para a tutela 
do meio ambiente, consumidor, ordem econômica, patrimônio público etc. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
as espécies de direitos coletivos. tratamento constitucional. tutela jurisdicional dos 
interesses difusos e coletivos. lei 7.347/85 (ação civil pública) e o título iii do código de 
defesa do consumidor: o processo coletivo. 
 
tutela ambiental. tutela do consumidor. tutela do patrimônio público. tutela da criança e 
do adolescente. a ação popular. o mandado de segurança coletivo. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
zavascki,teori albino.processo coletivo:tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de 
direitos difusos.são paulo, 2008. editora revista dos tribunais 
venturi, elton. proceso civil coletivo. a tutela jurisdicional dos direitos difusos, coletivos 
e individuais homogêneos no brasil. são paulo, 2007. editora malheiros 
mazzili< hugo nigri. a defesa dos interesses em juízo. são paulo,2001.. editora saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
didier, fredie jr e zaneti, hermes jr. curso de direito procuessual civil. processo coletivo, 
bahia,2008.. editora jus podivm 



mancuso, rodolfo de camargo. ação civil pública: em defesa do meio ambiente, 
patromônio cultural e dos consumidores. são paulo, 2001. editora rt 
lenza,pedro.direito constitucional esquematizado.são paulo.2008. editora saraiva 
carvalho,kildare gonçalves.direito constitucional,belo horizonte,2008. editora del rey 
moraes, alexandre. direito constitucional.são paulo.2008. editora atlas 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 10º - 1954 DIREITO TRIBUTÁRIO 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
sistema tributário nacional: bases constitucionais e legais, sistema tributário municipal. 
perspectivas de tributação e novos direitos. processo tributário: fundamentos teóricos, 
aspectos e ações. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
desenvolver uma visão crítica do sistema tributário nacional, analisando desde os 
princípios constitucionais tributários até as propostas de reforma tributária apresentadas 
de tal forma que possa compreender o procedimento administrativo fiscal, o processo 
administrativo fiscal, o processo judicial tributário, como instrumento para realização 
do direito substantivo. 
objetivos específicos: 
 
identificar o direito tributário atual e a razão de seu estudo. 
 
compreender o conteúdo da disciplina com enfoque para sua aplicabilidade. 
 
relacionar o conteúdo disciplinar com os demais ramos do direito. 
 
analisar julgados atuais sobre o assunto ministrado. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
. o direito tributário na constituição e o poder de tributar. 
. os princípios jurídicos da tributação. 
. legislação tributária. 
. as imunidades genéricas. 
. espécies tributárias. 
. o ilícito tributário. 
. a repartição das receitas tributárias. 
. propostas de reforma tributária. 
. noções do processo administrativo tributário. processo judicial tributário 
(garantias constitucionais, espécies de processo, ações de iniciativa do fisco, ações de 
iniciativa do contribuinte, ações de controle de constitucionalidade, ação popular). 
. ilícito tributário: ilícito administrativo e ilícito penal tributário. sanção 
administrativa e sanção penal. responsabilidade penal. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CASSONE. Direito Tributário.. Atlas 
Fabretti, Laudio Camargo; Fabretti, Dilene Ramos. Direito Tributario para os Cursos de 
Administração e ciencias Contabeis.. Atlas 
machado,hugo brito.curso de direito tributário.são paulo.2007. editora malheiros 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Silva, José Afonso da/ Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo. Malheiros 
moraes, alexandre. direito constitucional.são paulo.2008. editora atlas 
lenza,pedro.direito constitucional esquematizado.são paulo.2008. editora saraiva 
dantas,ivo.direito constitucional economico,são paulo. editora rt 
Bonavides, Paulo.Curso de Direito Constitucional.. Malheiros 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 10º - 1955 DIREITO INTERNACIONAL 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 4 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
a sociedade internacional e as normas internacionais. tratados. organizações 
internacionais. o estado. nacionalidade. a proteção internacional dos direitos humanos. 
domínio público internacional.  
conceito de dipr. fato anormal. direito uniforme. a esfera de direitos do indivíduo. 
direitos dos estrangeiros. a norma de dipr brasileira. estudo da lei de introdução ao 
código civil. processo e procedimento. ação rescisória. homologação e execução de 
sentenças estrangeiras. reenvio. teoria das qualificações. contratos internacional. noções 
de comércio exterior.  
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivos gerais:  
 
. fornecer ao aluno conhecimentos específicos da ordem jurídica internacional, 
analisando as normas de direito internacional e seu impacto na sociedade internacional, 
a situação sócio-política mundial e seus desdobramentos na ordem interna, a 
globalização e a formação de blocos econômicos e seus efeitos, permitindo ao aluno 
uma formação juridico-política dentro do contexto da disciplina. 
. compreender e solucionar os conflitos de normas e de jurisdição que 
caracterizam as relações disciplinadas pelas regras de direito internacional privado, bem 
como a relação de direitos entre soberanias diversas. 
 
objetivos específicos: 
 
ensinar o aluno os principais temas de direito internacional público, de maneira a 
familiarizá-lo com as questões mais delicadas do dia a dia das relações entre os estados 
e as organizações internacionais e os reflexos destas na vida cotidiana dos indivíduos o 
planeta. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
unidade 1 - a sociedade internacional e as normas internacionais. formação dos tratados. 
fontes dos tratados. vigência dos tratados. sujeitos de dip. etapa negocial da formação de 
tratados. sistemas de formação de tratados. etapa obrigacional. assinatura e ratificação. 
ordem interna e ordem externa. reservas. vícios de consentimento. emendas. duração. 
conflito entre tratados. conflito entre tratado e ordem interna. procedimento parlamentar 
brasileiro para o referendo de um tratado. o tratado como fonte de direito interno. 
 
unidade 2 - organizações internacionais. personalidade jurídica. formação. órgãos. 
composição. a onu. a omc. evolução do contexto da globalização. a globalização e a 
liberalização das economias. o livre comércio e os efeitos sociais da globalização. o 
nafta e a alca. 
 



unidade 3 - o estado. formação de estados. nacionalidade. condição jurídica do 
estrangeiro. estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses. deportação. expulsão. 
extradição. asilo político. 
 
unidade 4 - a proteção internacional dos direitos humanos. a declaração universal do 
direitos do homem. o pacto de san josé da costa rica. direitos humanos de primeira, 
segunda, terceira e quarta gerações. a importância do caso pinochet para o direito 
humanitário internacional. 
 
unidade 5 - domínio público internacional. mar territorial. plataforma continental. águas 
internacionais. antártida. espaço extratosférico e sideral. 
 
unidade 6 - conceito de dipr. a questão da nomencltura da disciplina. fato normal  fato 
anormal. direito uniforme. 
 
unidade 7 - a esfera de direitos do indivíduo. direitos dos estrangeiros. condição jurídica 
do estrangeiro. princípio da lex fori. 
 
unidade 8 - método de solução de fatos anormais. regras de conexão.  a norma de dipr 
brasileira. estudo da lei de introdução ao código civil. 
 
unidade 9 - processo e procedimento. a prova dos fatos ocorridos no estrangeiro. prova 
do direito estrangeiro. recursos no processo civil. ação rescisória. 
 
unidade 10 - homologação e execução de sentenças estrangeiras. regimento interno do 
stf. cartas rogatórias. 
 
unidade 11 - reenvio. teoria das qualificações. contratos internacional. noções de 
comércio exterior.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
resek,fj.f-direito internacional  público-curso elementar.são paulo.2001. editora saraiva 
accioly,hildebrando.curso de direito internacional público.são paulo.2000. editora 
saraiva 
strenger,irineu.curso de direito internacional privado. rio de janeiro.2001. editora ltr 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Diniz, Maria Helena/ Curso Direito Civil Brasil.Vol.I. Saraiva 
Pereira, Caio Mário da Silva/ Inst. Direito Civil. Forense 
lenza,pedro.direito constitucional esquematizado.são paulo.2008. editora saraiva 
moraes, alexandre. direito constitucional.são paulo.2008. editora atlas 
carvalho,kildare gonçalves.direito constitucional,belo horizonte,2008. editora del rey 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 14º - 1956 PRÁTICA JURÍDICA IV 

CARGA-HORÁRIA: 75 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 8 

CRÉDITOS: 5 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
área de concentração: direito civil e processo civil 
i - processo de execução ; ii - juizados especiais;  iii - arbitragem, conciliação e 
mediação. 
 
área de concentração: direito da execução penal 
1- formação dos autos da execução penal; 2- execução das penas privativas de 
liberdade, restritivas de direito e de multa; 3- sursis, suspensão condicional da pena; 4- 
execução das medidas de segurança; 5- incidentes da execução; 6- recursos. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
área de concentração: direito civil e processo civil 
objetivo geral: aplicar os conceitos, institutos e regras procedimentais inerentes ao 
processo civil no âmbito da prática forense. desenvolver técnicas de soluções 
alternativas de conflitos, utilizadas no exercício da profissão, em funções de 
mediadores, árbitros e conciliadores. 
objetivos específicos: 1- identificar os elementos teóricos necessários ao regular 
desenvolvimento do processo, de modo a desenvolver a capacidade de patrocinar a 
propositura de uma ação executiva. 2- utilizar as regras do código de processo civil, 
permitindo ao acadêmico um maior domínio teórico e segurança na futura atuação 
profissional. 3- demonstrar as técnicas necessárias à adequada atuação do profissional 
do direito quer seja no âmbito do contencioso, quer seja na militância extra-judicial, 
buscando a plena capacitação profissional, principalmente nas soluções alternativas de 
conflitos. 
 
área de concentração: direito da execução penal  
objetivo geral: aplicar os conceitos, institutos e regras procedimentais inerentes ao 
processo criminal no âmbito da prática forense. 
objetivo específico: 1- conhecer a sistemática do processo de execução penal mediante a 
análise de seu procedimento e principais institutos; 2- identificar os elementos teóricos 
necessários ao regular desenvolvimento do processo de execução penal, de modo a 
desenvolver a capacidade de atuação quer seja na posição do magistrado, do defensor 
ou do representante do ministério público; 3- utilizar as regras da lei de execução penal 
- lei 7.209/84 e do código penal, para um maior domínio teórico e segurança na futura 
atuação profissional; 4- demonstrar as técnicas necessárias à adequada atuação do 
profissional do direito na seara da execução penal, buscando a plena capacitação 
profissional.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
área de concentração: direito civil e proceso civil 
a) processo de execução: 1- apresentação e análise dos requisitos essenciais da petição 
inicial no processo de execução; 2- formalidades procedimentais na apresentação da 



petição inicial ao judiciário (protocolo, distribuição, registro, autuação e despacho). 3- a 
petição inicial e o procedimento da ação de execução para entrega de coisa certa; 4- a 
petição inicial e o procedimento da ação de execução das obrigações de fazer e não 
fazer; 5- a petição inicial e o procedimento da ação de execução de alimentos. 6- a 
petição inicial e o procedimento da ação de execução por quantia certa contra devedor 
solvente e insolvente; 7- embargos à execução. 
 
b) juizado especial: 1- petição inicial (oral ou escrita), procedimento e cabimento (valor 
e matéria); 2- resposta do réu: forma e momento de apresentação; 3- audiência de  
conciliação e instrução e julgamento, provas cabíveis; 4- recurso perante a turma 
recursal, procedimento, prazo, preparo, razões e contra-razões. 
 
c) arbitragem, conciliação e mediação: 1- desenvolver e analisar técnicas de soluções 
alternativas de conflitos; 2- desenvolver técnicas de arbitragem, mediação e conciliação, 
levando o acadêmico a aplicar soluções alternativas de conflitos, nos chamados 
conflitos extraprocessuais. 
 
área de concentração: direito da execução penal 
a) formação dos autos da execução penal 
 
b) execução das penas privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa 
 
c) sursis - suspensão condicional da pena 
 
d) execução das medidas de segurança: 1- guia de internação; 2- exame de 
preiculosidade; 3- pedido de antecipação do exame de periculosidade; 4- desinternação 
e liberação. 
 
e) incidentes da execução: 1- conversões; 2- anistia e indulto. 
 
f) recursos: 1- o agravo na execução; 2- o mandado de segurança; 3- o habeas corpus. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 10º - 3697 DIREITO ADMINISTRATIVO II 

CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 2 

CRÉDITOS: 2 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: 
 
apreender de forma sistemática o direito administrativo, e os relevantes processos que 
envolvem o cidadão perante a administração pública. 
objetivos específicos: 
 
conhecer as peculiaridades do direito administrativo sabendo diferenciá-lo das demais 
ramificações do direito, identificando com clareza a atuação e funções do estado. 
 
conhecer de forma sistematizada  o conjunto de proposições que alicerçam e embasam 
um sistema e lhe garanta a validade e identidade da atuação do estado brasileiro, a partir 
do estado democrático de direito. 
 
compatibilizar a existência de direitos com o bem-estar social, através de um 
entrosamento do uso da liberdade e da propriedade com a utilidade coletiva, de modo 
que não implique esta liberdade garantida constitucionalmente numa barreira capaz de 
obstar à realização dos objetivos públicos   
 
compreender as várias nuanças de formação e atuação do estado, enquanto prestador de 
serviço público, estabelecendo com clareza a distinção entre administração pública 
direta e administração pública indireta.  
 
compreender os instrumentos utilizados exclusivamente pelo estado para concretizar e 
materializar suas atuações em prol do bem estar da coletividade. 
 
conhecer de forma ampla e exata todas as atividades da administração pública, 
destinadas ao oferecimento de comodidades e utilidades ao cidadão, bem como todas as 
suas formas de atuação e execução de tais serviços. 
 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral: 
 
apreender de forma sistemática o direito administrativo, e os relevantes processos que 
envolvem o cidadão perante a administração pública. 
objetivos específicos: 
 
conhecer as peculiaridades do direito administrativo sabendo diferenciá-lo das demais 
ramificações do direito, identificando com clareza a atuação e funções do estado. 
 



conhecer de forma sistematizada  o conjunto de proposições que alicerçam e embasam 
um sistema e lhe garanta a validade e identidade da atuação do estado brasileiro, a partir 
do estado democrático de direito. 
 
compatibilizar a existência de direitos com o bem-estar social, através de um 
entrosamento do uso da liberdade e da propriedade com a utilidade coletiva, de modo 
que não implique esta liberdade garantida constitucionalmente numa barreira capaz de 
obstar à realização dos objetivos públicos   
 
compreender as várias nuanças de formação e atuação do estado, enquanto prestador de 
serviço público, estabelecendo com clareza a distinção entre administração pública 
direta e administração pública indireta.  
 
compreender os instrumentos utilizados exclusivamente pelo estado para concretizar e 
materializar suas atuações em prol do bem estar da coletividade. 
 
conhecer de forma ampla e exata todas as atividades da administração pública, 
destinadas ao oferecimento de comodidades e utilidades ao cidadão, bem como todas as 
suas formas de atuação e execução de tais serviços. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
unidade i: origem, objeto e conceito do direito administrativo. princípios da 
administração pública: legalidade, supremacia do interesse público, impessoalidade, 
presunção de legitimidade ou de veracidade, especialidade, controle ou tutela, 
autotutela, hierarquia, continuidade do serviço público, publicidade, moralidade 
administrativa, razoabildade, motivação. 
 
unidade ii: poderes da administração (normativo, disciplinar, decorrentes de hierarquia, 
poder de polícia). serviços públicos (conceito, elementos, princípios, classificação). 
 
unidade iii: administração direta e indireta. descentralização. entidades da administração 
indireta, autarquias, fundação, empresas estatais. 
 
unidade iv: atos administrativos: fatos e atos. conceito. atributos. elementos. 
classificação. discricionariedade e vinculação. extinção. contrato administrativo. rescis 
 
unidade v: licitações e contratos. licitações - lei nº 8.666/93. aspectos gerais. dispensa e 
inexibilidade. modalidades. fases. revogação, invalidação e desistência. contratos. 
definição. modalidades. execução e fiscalização. alteração. extinção e reiscisão. 
unilateral e bilateral. 
 
unidade vi: agentes públicos. definição. classificação. princípios constitucionais 
aplicáveis. cargo público. formas de provimento. exoneração. direitos dos servidores. 
deveres dos servidores. processo administrativo. definição. classificação. fases. 
sindicância administrativa. 
 
unidade vii: bens públicos. considerações gerais. classificação. formas de aquisição. 
alienação. utilização. concessão. permissão. autorização. cessão. concessão de direito 
real de uso. enfiteuse. tipos de bens públicos. 



unidade viii: restrições administrativas ao exercício da cidadania e propriedade. 
intervenção à atividades econômicas. aspectos constitucionais. modalidades: 
tabelamento de preços, monopólio, demais modalidades. intervenção à propriedade 
privada. aspectos constitucionais. modalidades: desapropriação, tombamento, ocupação 
temporária e servidão.  
 
unidade ix: responsabilidade objetiva do estado. atos do poder executivo. aspectos 
gerais. reparação do dano. direito de regresso. atos do poder legislativo. atos do poder 
judiciário. 
 
unidade x: controle da administração pública. controle externo. controle legislativo: 
financeiro, contábil e público. controle judicial. noções preliminares de mandado de 
segurança, ação popular, habeas corpus, habeas data, mandato de injunção. controle 
interno. aspectos gerais. direito de petição. pedido de informação. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
carvalho filho, josé dos santos.manual de direito administrativo. rio de janeiro, 2006. 
editora lumen juris 
Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. Atlas 
gasparini,diogenes.direito administrativo.são paulo.2008. editora saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
meireles,hely lopes.direito administrativo brasileiro.são paulo.2008.. editora malheiros 
Silva, José Afonso da.Curso de Direito Constitucional Positivo.. Malhareiros 
lenza,pedro.direito constitucional esquematizado.são paulo.2008. editora saraiva 
carvalho,kildare gonçalves.direito constitucional,belo horizonte,2008. editora del rey 
Bonavides, Paulo.Curso de Direito Constitucional.. Malheiros 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 10º - 3868 TÓPICOS ESPECIAIS DO DIREITO 

CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 2 

CRÉDITOS: 2 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
do processo de execução. partes e responsáveis no processo de execução. 
responsabilidade patrimonial. pressupostos do processo de execução. título executivo. 
cumprimento de sentença. liquidação. execução para entrega de coisa. execução de 
obrigação de fazer e não fazer. execução de quantia certa contra devedor solvente. 
execução de prestação alimentícia e execução contra a fazenda pública. embargos à 
execução. insolvência civil. suspensão e extinção do processo de execução. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
capacitar o aluno uma idéia geral acerca do processo de execução, quer quanto aos 
conceitos básicos, quer quanto à sua teoria e, de forma mais abrangente, quanto às suas 
espécies. 
compreender que o processo de execução dos títulos extrajudiciais não se confunde com 
o cumprimento de sentença do processo de conhecimento.  
compreender os requisitos necessários a se observar em qualquer espécie de execução.  
desenvolver capacidade para utilizar os meios de defesa postos em prol do devedor, 
como os embargos à execução e a exceção de pré-executividade. 
compreender os principais aspectos que envolvem a liquidação de sentença. 
compreender as disposições próprias da insolvência civil, suas semelhanças e diferenças 
com o processo falimentar.   
compreender as espécies de execução, seus requisitos, efeitos, e principalmente, os 
aspectos constitucionais garantidores a serem observados na constrição do patrimônio 
do devedor.  
desenvolver capacidade de traçar um paralelo entre os procedimentos comum, especiais 
e executivo, entendendo a importância crucial deste último para a garantia de uma 
prestação jurisdicional célere e eficiente. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
unidades programáticas (conteúdo detalhado da disciplina): 
unidade i - teoria geral da execução e do cumprimento de sentença 
1. cognição e execução - conceito de execução - aspectos gerais do cpc - questões 
terminológicas; 
2. princípios de maior relevo aplicados ao processo de execução - princípio da 
autonomia; efetividade; patrimonialidade; livre disponibilidade; menor onerosidade; 
nulla executio sine titulo; tipicidade dos títulos. 
3. pressupostos e condições da execução e do cumprimento da sentença: 3.1 da 
legitimidade ativa e passiva; 3.2 competência - título judicial, extrajudicial e execução 
fiscal; 3.3 inadimplemento do devedor; 3.4 dos títulos executivos judiciais e 
extrajudiciais; 
4. execução definitiva e provisória; 
5. responsabilidade patrimonial e fraudes 
unidade ii - da liquidação 



1. condenação genérica - tipos de liquidação - natureza das espécies de liquidação; 
2. procedimento da liquidação por cálculo do credor; por arbitramento e por artigos; 
unidade iii- das diversas espécies de execução 
1. processo de conhecimento e cumprimento de sentença - classificação das diversas 
espécies de execução e respectivas medidas executivas; 
2. da execução para entrega de coisa fungível e infungível; 
3. da execução das obrigações de fazer e não-fazer; 
4. da execução por quantia certa contra devedor solvente; 
5. da execução contra a fazenda pública e da execução de prestação alimentícia; 
unidade iv - dos embargos do devedor 
1. conceito, pressupostos e espécies; 
2. procedimento dos embargos; 
3. exceção de pré-executividade. 
unidade v - da insolvência civil 
1. aspectos gerais - caracterização - conceito; 
2. efeitos da declaração de insolvência; 
unidade vi - da suspensão e extinção do processo de execução 
1. da suspensão - casos específicos e efeitos; 
2. desistência e extinção do processo de execução; 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
cavalieri filho, sergio.programa de responsabilidade civil. são paulo. editora malheiros 
stoco,rui.tratado de responsabilidade civil.são paulo,2001. editora rt 
netto,felipe braga.responsabilidade civil.são paulo.2008. editora saraiva 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
WAMBIER, Luiz Rodrigues. (Coord.). Curso avançado de processo civil. 4.ed. RT 
Tepedino, Gustavo. Código civil interpretado:conforme a constituição da república. 
Renovar 
THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil v.1. Forense 
Silvio Rodrigues. Direito Civil. Parte geral das obrigações. Saraiva 
NUNES, Elpídio Donizetti. Curso didático de direito processual civil.. Del Rey 
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CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 6º - 2119 OPT1 -  

TEORIA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 

HORAS-AULA SEMANAIS: 2 
CRÉDITOS: 2 

 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
 
i - da responsabilidade civil e fundamentos;  ii- classificações da responsabilidade civil; 
iii - elementos  da responsabilidade civil; iv - teoria da ação; v - teoria do dano; vi - 
nexo de causalidade; vii- fundamentos da responsabilidade;  viii - responsabilidade 
subjetiva: pressupostos; ix - responsabilidade subjetiva com presunção de culpa; x - 
responsabilidade subjetiva: excludentes; xi - responsabilidade objetiva: pressupostos; xii 
- responsabilidade objetiva: excludentes; xiii - reparação dos danos. 
 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:    
 
compreender a responsabilidade civil, identificando que sua função no cenário jurídico 
tem por fundamento garantir direito do lesado e servir como sanção civil.  
 
objetivos específicos: 
 
. compreender os fundamentos da questão da responsabilidade civil; 
 
. conhecer as diversas classificações de responsabilidade; 
 
. compreender os elementos da responsabilidade civil; 
 
. conhecer as teorias da ação 
 
. compreender a teoria do dano, nexo de causalidade e todos os elementos teóricos 
que subsidiam a análise de responsabilidade civil. 
 
. compreender a aprender a lidar com a questão da responsabilidade subjetiva. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. da responsabilidade civil e fundamentos 
1.1. origem da responsabilidade 
1.2. função da responsabilidade 
1.3. ato ilícito.  
1.4. conduta do agente 
1.5. tipo aberto e tipo fechado 
1.6. antijuricidade 
1.7 imputabilidade 
 
2. classificações da responsabilidade civil 
2.1. responsabilidade contratual e extracontratual 



2.2. responsabilidade subjetiva e objetiva 
2.3. responsabilidade direta e indireta 
2.4. responsabilidade por atividades perigosas e não perigosas 
 
3. elementos  da responsabilidade civil 
3.1. elementos essenciais e elementos acidentais 
3.2 o autor 
3.3 a vítima 
3.4 dano ressarcível e dano eventual 
3.5 nexo de causalidade 
3.6 culpa 
 
4. teoria da ação 
4.1. comportamento humano 
4.2. agente 
4.3. ato ilícito próprio 
4.4. ato ilícito de terceiro 
4.5. atividade perigosa 
4.6. atividades nucleares 
4.7. vítima e vítima potencial 
 
5. teoria do dano 
5.1. pressupostos do dano 
5.2. dano ressarcível e dano presumido 
5.3. dano patrimonial direto e indireto 
5.4. fixação do dano patrimonial. danos emergentes e lucros cessantes 
5.5. dano moral e suas teorias 
5.6. dano direto e dano reflexo 
5.7. danos individuais e danos transindividuais 
 
6. nexo de causalidade 
 6.1. vínculo causal 
6.2. causalidade simples e múltipla 
6.3. concausalidade conjunta, acumulativa e alternativa 
6.4. culpa concorrente do agente e vítima 
6.5. culpa da vítima e presunção de culpa do agente 
6.6. culpa da vítima e risco de atividade do agente 
6.7. risco de atividade do agente e da vítima 
6.8. teoria da causalidade adequada 
6.9. teoria da relação causal imediata 
 
7. fundamentos da responsabilidade 
7.1. culpa 
7.2. culpa lata, leve e levíssima 
7.3. culpa da vítima ou de terceiro 
7.4. fato de animal ou coisa 
7.5. fato de terceiro 
7.6. risco da atividade 
7.7. risco exacerbado 
 



8. responsabilidade subjetiva: pressupostos 
8.1. princípios 
8.2. elementos 
8.3. responsabilidade subjetiva extracontratual 
8.4. responsabilidade subjetiva pré-contratual 
8.5. responsabilidade subjetiva contratual 
8.6. responsabilidade subjetiva pós-contratual 
 
9. responsabilidade subjetiva com presunção de culpa 
9.1. culpa in vigilando, in custodiendo, in omitendo e in contrahendo 
9.2. responsabilidade do detentor do poder familiar 
9.3. responsabilidade do tutor e curador  
9.4. responsabilidade do estabelecimento de ensino 
9.5. responsabilidade do empregador ou comitente 
9.6. responsabilidade de hotéis e assemelhados 
9.7.  responsabilidade do farmacêutico 
 
10. responsabilidade subjetiva: excludentes 
10.1. excludentes naturais e voluntárias 
10.2. espécies de excludentes 
10.3. legítima defesa própria 
10.4. legítima defesa de terceiro 
10.5. estado de necessidade próprio 
10.6. estado de necessidade de terceiro 
10.7. exercício regular do direito 
10.8. estrito cumprimento do dever legal 
10.9. caso fortuito 
10.10. força maior 
11. responsabilidade objetiva: pressupostos 
11.1. princípios 
11.2. elementos 
11.3. responsabilidade objetiva por risco da atividade e por risco exacerbado 
11.2. presunção de risco da atividade 
11.3. responsabilidade civil do estado 
11.4. responsabilidade civil do fornecedor 
11.5. responsabilidade civil do transportador 
11.6. responsabilidade civil das instituições bancárias 
11.7. responsabilidade civil por acidentes de trabalho 
11.8. responsabilidade civil por risco exacerbado 
11.9. socialização dos riscos 
 
12. responsabilidade objetiva: excludentes 
12.1. excludentes 
12..2. culpa exclusiva da vítima 
12.3. culpa exclusiva de terceiro. 
12.4. culpa da vítima e de terceiro. 
12.5. efeitos da culpa não exclusiva da vítima 
12.6. caso fortuito 
12.7. força maior 
 



13. reparação dos danos 
13.1. princípios da obrigação de indenizar 
 13..2. garantias da indenização 
 13..3. fixação por arbitramento e tarifamento 
 13.4. fixação do quantum debeatur por danos patrimoniais 
 13..5. fixação do quantum debeatur por danos morais 
13.6. . morte da vítima 
13.7. ofensa à integridade física ou psíquica 
13.8. dano estético. deformidades e aleijões. 
13.9. ofensa à honra 
13.10. delitos sexuais 
13.11. ofensa à liberdade pessoal 
13.12. invasão de privacidade 
13.13. danos à imagem 
13.14. danos ao cadáver 
13.15. rompimento de noivado 
13.16. liquidação do dano. apuração da indenização. 
13.17. renúncia da vítima 
13.18. cláusula de não indenizar 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
cavalieri filho, sergio.programa de responsabilidade civil. são paulo. editora malheiros 
venosa, silvio de salvo.direito civil vol 5.são paulo,2002. editora atlas 
stoco,rui.tratado de responsabilidade civil.são paulo,2001. editora rt 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
gonçalves, carlos roberto.novo curso de direito civil, vol 4.são paulo.2007. editora 
saraiva 
netto,felipe braga.responsabilidade civil.são paulo.2008. editora saraiva 
gagliano,pablostole;filho,rodolfo pamplona.novo curso de dirieto civil - 
resposnabilidade civil, v 3..são paulo,2007. saraiva 
lisboa,roberto senise.manual de direito civil - obrigações e responsabilidade, vol !!.são 
paulo,2004. editora rt 
Silvio Rodrigues. Direito Civil. Parte geral das obrigações. Saraiva 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 9º - 3892 OPT4 - Redação Jurídica 

CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 
HORAS-AULA SEMANAIS: 2 

CRÉDITOS: 2 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
estudo da teoria da linguagem, gêneros textuais, argumentação, coesão e coerência, 
adequaçãoe variação lingüística, gramatica aplicada. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
promover a proficiência lingüística sob a ótica da interação, da funcionabilidade 
desenvolver estratégias de  leitura e escrita 
rever gêneros textuais, aspectos semântico-discursivo e gramaticais 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
plano de ensino 
teoria geral do signo, da   linguagem 
gêneros textuais na  ambiência jurídica: petições, peças textuais diversas 
argumentação 
coesão e coerência 
aspectos gramaticais: pontução, tempos verbais. concordãncia  e regência 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CAMARA JUNIOR, Joaquim Mattoso. Manual de Expressão Oral e Escrita.. Vozes 
CUNHA,Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo.. Nova Fronteira 
FERREIRA, Aurélio B. de Holanda. Novo Dicionário de Língua Portuguesa, 1999.. 
Nova Fronteira 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
NASCIMENTO, Edmundo Dantes. Linguagem Forense: a lingua portuguesa aplica à 
linguagem do foro.. 
petri,maria josé constantino.manual de linguagem jurídica.são paulo. editora saraiva 
MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 
1.995.. Saraiva 
INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada ao texto.. Scipione 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. São Paulo: Lucerna, 1999.. 
Lucerna 
 



CURSO: Direito 
DISCIPLINA: 9º - 5851 OPT2  

- Estatuto da Criança e do Adolescente  
CARGA-HORÁRIA: 30 H/A 

HORAS-AULA SEMANAIS: 2 
CRÉDITOS: 2 

 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
 
políticas públicas, movimento social e mundo jurídico. infância e adolescência: a 
privação da liberdade nas normas internacionais. a doutrina de proteção integral da 
infância das nações unidas. o novo estatuto da criança e do adolescente no brasil: da 
situação irregular à proteção integral (uma visão latino-americana). o estatuto da criança 
e do adolescente: os direitos fundamentais; a prevenção; a política de atendimento; as 
medidas de proteção; o ato infracional; medidas pertinentes aos pais; o conselho tutelar; 
o acesso à justiça; procedimentos e proteção judicial dos interesses individuais, difusos 
e coletivos.   
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
objetivo geral:  
 
compreender a mudança de paradigma na abordagem dos direitos da criança e do 
adolescente, em especial no tocante à formulação de políticas públicas,  construção de 
sistemas de garantia de direitos e atuação dos operadores jurídicos no caso dos 
adolescentes em conflito com a lei.  
objetivos específicos:  
 
compreender a principiologia e os aspectos básicos relativos à proteção da criança e do 
adolescente no contexto internacional, da  américa latina e do brasil. 
 
desenvolver habilidades de interpretação e aplicação das normas afetas à tutela da 
criança e do adolescente no brasil. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
unidade i :  
políticas públicas, movimento social e mundo jurídico. infância e adolescência: a 
privação da liberdade nas normas internacionais. a doutrina de proteção integral da 
infância das nações unidas. o novo estatuto da criança e do adolescente no brasil: da 
situação irregular à proteção integral (uma visão latino-americana). 
 
unidade ii: 
o estatuto da criança e do adolescente: os direitos fundamentais; a prevenção; a política 
de atendimento; as medidas de proteção; o ato infracional; medidas pertinentes aos pais; 
o conselho tutelar; o acesso à justiça; procedimentos e proteção judicial dos interesses 
individuais, difusos e coletivos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
alves,roberto barbosa.direito da infância e da juventude.são paulo.2008. editora saraiva 



cury,munir;payula,paulo afonso garrido de;e marçura, jurandir norberto.estatuto da 
criança e do adolescente anotado.são paulo,2002.. editora rt 
santini,josé raffael.adoção-guarda:medidas sócio-educativas:doutrina e jurisprudência 
prática.belo horizonte.. editora del rey 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Caio Mário da Silva Pereira. Instituições de direito civil. V.2. Forense 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol.3.. Saraiva 
gonçalves, carlos roberto.direito civil brasileiro volume 5.são paulo,2009. editora 
saraiva 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol.5. Forense 
lisboa,roberto senise.manual de direito civil - obrigações e responsabilidade, vol !!.são 
paulo,2004. editora rt 
 



CURSO: DIREITO 
DISCIPLINA: OPTATIVA 

 3026 ONLINE - GESTÃO AMBIENTAL DES. SUSTENT. 
CARGA-HORÁRIA: 60 H/A 

HORAS-AULA SEMANAIS: 2 
CRÉDITOS: 4 

 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
economia   e   meio  ambiente.   as  empresas  e  o  meio  ambiente.   o  setor público e   
o desenvolvimento sustentável. meio ambiente e qualidade de vida. 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
possibilitar  aos  alunos,  conhecimentos  e   espírito  crítico  quanto  à  utilização  dos  
recursos naturais ou o meio ambiente para promover um desenvolvimento sustentável 
com qualidade de vida. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
unidade i - economia e meio ambiente 
i. 1 - aspectos ambientais do desenvolvimento do brasil. 
i. 2 - recursos não-renováveis. 
i. 3 - o problema dos bens comuns. 
i. 4 - os países desenvolvidos e em desenvolvimento. 
 
unidade ii - as  empresas e o meio ambiente  
ii. 1 - bem estar social: conceito e ótimo social. 
ii. 2 - externalidades: conceitos, causas e impactos sobre o meio ambiente. 
ii. 3 - análise econômica: técnicas de valoração econômica dos recursos naturais, análise 
de 
custo benefício. 
ii. 4 - o papel da indústria. 
ii. 5 - os demais setores. 
 
unidade iii: o setor público e o desenvolvimento sustentável 
iii. 1 - a legislação e gestão ambiental. 
iii. 2 -  internalização das externalidades: taxação, incentiva públicos, negociação.   
iii. 3 - meio ambiente e relações internacionais.  
iii. 4 - planejamento e educação ambiental. 
iii. 5 - o meio ambiente urbano: água; ar; transporte; lixo. 
iii. 6 - o meio ambiente rural: os rios; as encostas; a extração vegetal e mineral.  
 
unidade iv - meio ambiente e qualidade de vida 
 iv. 1 - estudos de caso. 
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