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PLANO DE ENSINO 

 

 

Disciplina 
Carga Horária Semestre 

Direito Autoral e Propriedade Industrial 40 10º 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

 

Possibilitar ao corpo discente os conhecimentos necessários à compreensão da dinâmica da propriedade intelectual no mundo contemporâneo. Analisar as principais 

questões que envolvem a propriedade intelectual, de suma importância tanto no ordenamento jurídico pátrio como nas convenções internacionais, desdobrando-se na 

proteção ao autor, aos direitos conexos e à propriedade industrial, em seus diversos enfoques (desde os cultivares até a questão do nome de domínio na internet). 

Suprir a lacuna de profissionais especializados na área, bastante promissora e pouco difundida, em razão de sua ausência das grades curriculares tradicionais do curso 

de graduação em Direito, nas quais a disciplina é normalmente inserida em matérias genéricas que impossibilitam um estudo sistemático e aprofundado. 

 

 

 

EMENTA 

 

Noções Gerais sobre a Propriedade Intelectual .  Fundamentos Constitucionais da Propriedade Intelectual . A Propriedade Intelectual e as Convenções Internacionais 

. Direito de Autor – concepções fundamentais . O Direito de Autor na Legislação Brasileira . Classificação e Registro das Obras Criadas pelo Autor . Limitação, 

Transferência e Utilização dos Direitos de Autor . Direitos Conexos . Sanções às Violações aos Direitos de Autor . Regimes Especiais de Direito de Autor . Os 

Programas de Computador (Software) . Nome de Domínio . Introdução à Propriedade Industrial . Patentes . Marcas .Desenhos Industriais . Cultivares 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre estabelecido para a disciplina, sendo que as aulas devem ser preparadas com antecedência 

pelo professor. 

 O docente deve estimular formas de participação dos alunos de modo geral, já que as aulas não podem ser estritamente teóricas. 

 Os alunos devem ser orientados no sentido de efetuar a pesquisa, exercer o pensamento crítico e buscar soluções próprias para os problemas que o docente 

apresentar durante as aulas. 

 Na exposição das aulas o docente pode valer-se de recursos audiovisuais. 

 Ao docente cabe transmitir ensinamentos condizentes com a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e em perfeita harmonia com a melhor doutrina e 

jurisprudência atuais. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

 BITTAR, Carlos Alberto .  Direito de Autor . 4a ed. revista, ampliada e atualizada conforme a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 por Eduardo Carlos Bianca 

Bittar . Rio de Janeiro : Forense Universitária, 2004.  

 HAMMES, Bruno Jorge . O Direito de Propriedade  Intelectual . 3ª ed. .  São Leopoldo : Unisinos, 2002 

 SILVEIRA, Newton . Propriedade Intelectual : Propriedade Industrial, Direito de Autor, Software e Cultivares . 4a ed. . Barueri : Manoel, 2010. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
  

 SOARES, José Carlos Tinoco . Tratado de Propriedade Intelectual . São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998.  

 BASSO, Maristela . O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2000. 

 DE LUCCA, Newton e SIMÃO FILHO, Adalberto. Direito Empresarial Contemporâneo. São Paulo, Juarez de Oliveira, 2004. 

 PAESANI, Liliana Minardi e VEIGA, Elisa Y. Aplicação do novo Código Civil nos contratos empresariais. Barueri, Manole, 2003. 

 SIMÃO FILHO, Adalberto. Franchising – Aspectos Jurídicos e Contratuais. 4ª ed., São Paulo, Atlas, 2002. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 

Disciplina Carga Horária Ciclo 

Direito na Sociedade da Informação  40 10º 

 
 
Objetivos Específicos da Disciplina 
 
O advento da sociedade da informação como parte das políticas publicas brasileiras, em sintonia com o que já ocorre em vários países do mundo, 
é visto a partir do impacto das novas tecnologias nas relações jurídicas, humanas, empresariais e sociais. A disciplina está modelada a partir do 
contexto do marco regulatório civil de internet, com detalhamento dos princípios constitucionais e principais conceitos inerentes à matéria e 
ambiente informacional com vistas a objetivar a verificação teórica e pragmática das intercorrencias a partir do espaço virtual e da utilização das 
auto estradas da informação, bem como os seus reflexos no campo jurídico.  
 
Ementa 

 
Sociedade da informação. Marco Regulatório Civil de Internet. Negócio jurídico e operações em meio eletrônico. Contratos eletrônicos. 
Empresa virtual ou digital. 

 
1. SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 1 h/a Conceito. Diretrizes. Desenvolvimento. 

O homem na sociedade da informação. As infraestruturas 
informacionais. 

1.1. Informação e conhecimento 1 h/a A informação como um bem juridicamente tutelável. 
Democratização da informação e conhecimento. Delineamento. 
Diferença entre informação e conhecimento. 
A difusão do conhecimento pela informação. Sociedade da 
informação como gênero da espécie sociedade do 
conhecimento.  
 

1.2. O papel do Estado na Sociedade da Informação 1 h/a Concretude das políticas públicas. Auto estrada da informação e 
velocidade de rede. Livro verde e Livro Branco da Sociedade da 
Informação Brasil. Comitê Gestor de Internet e função.  

2. MARCO REGULATÓRIO CIVIL DE INTERNET  4 h/a  Lei 12.965/14: Noções gerais, principais elementos da lei e 
objetivos próximos e remotos.  
Princípios: Garantias. Liberdade de expressão, comunicação e 
manifestação do pensamento. Proteções. Privacidade e dados 
pessoais. Preservação da REDE.  Neutralidade, estabilidade, 
funcionalidade, segurança, técnica, natureza participativa e 
boas práticas. Principio da não exclusão: de outros 
princípios pátrios e os decorrentes de tratados. Princípios 
Interpretativos da Lei. (observar-se-á os fundamentos, 
princípios e objetivos, a natureza da internet, seus usos e 
costumes particulares e a sua importância para a promoção do 
desenvolvimento humano, econômico, social e cultural -art. 6º)  

2.1. Os objetivos da lei 4 h/a  Acessibilidade. Direito de acesso à internet. 
Informação e participação. Direito de  acesso à informação, 
conhecimento e participação na vida cultural  e na condução de 
assuntos públicos.  (e-gov). 
Inovação tecnológica.  Fomento e ampla difusão de novas 
tecnologias e modelos de uso e acesso  
Padrões  tecnológicos abertos. Para comunicação, 
acessibilidade e interoperabilidade entre aplicações e base de 
dados. 

2.2. Os fundamentos com relação à inclusão e cidadania  2 h/a Da atuação do Poder Público.  
Escalabilidade. Reconhecimento da escala mundial da Rede. 
Pluralidade e Diversidade. Direitos humanos, desenvolvimento 
da personalidade e exercício de cidadania em meios digitais. 
Inclusão Digital e redução de desigualdades .  
Abertura e a colaboração 

 
2.3. Os fundamentos relacionados ao mercado  

 3 h/a Livre iniciativa, Livre concorrência. 
Defesa do consumidor. 
Finalidade social da rede. 
Governança Eletrônica.   

2.4. Os aspectos tecnológicos 4 h/a  Os provedores em internet e sistema de responsabilidade. 
Da provisão de conexão e de aplicações de internet. 
Do tráfego de dados. 
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Da guarda de registros. 
Da guarda de registros de conexão e de acesso. 
O Estado de vigilância constante e seus reflexos.  

2.5. Concretização dos  direitos, privacidade e 
responsabilidades 

5 h/a  Direitos e garantias dos usuários. 
Privacidade e intimidade. (Monitoramento de e-mails-, Banco de 
dados eletrônicos.)  
Responsabilidades por danos decorrentes de conteúdos gerados 
por terceiros. 
Da requisição judicial de registros. 
Da defesa dos interesses coletivos.  

3.  NEGÓCIOS JURÍDICOS E OPERAÇÕES EM 
MEIO ELETRÔNICO  

8 h/a A importância do comércio eletrônico, sua  função econômica e 
formas de implantação. (vendas, leilões, compras coletivas) 
As operações B2B, B2C (Relação de consumo em meio 
eletrônico) C2C, conceito e regime jurídico. 
As operações de E-Gov. Regime jurídico.  
Os metaversos como ambiente de relações sociais, negócios e 
jogos eletrônicos.  

4. CONTRATOS ELETRÔNICOS 
 

4 h/a  Conceito. Classificação, sistema de aperfeiçoamento, sistema 
probante, Validade jurídica. Assinatura eletrônica. 
Contrato consumeirista e requisitos da oferta. Sistema de 
proteção do consumidor digital. 

5. EMPRESA VIRTUAL OU DIGITAL  3 h/a Estabelecimento empresarial digital ou virtual. Conceito, 
classificação e razões valorativas.  
 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 
 
1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre estabelecido para a disciplina, sendo que as aulas a serem 

ministradas devem ser preparadas pelo professor com a devida antecedência. 
2. O docente, de modo geral, deve estimular variadas formas de participação dos alunos, eis que as aulas não podem ser estritamente 

teóricas. 
3. Os alunos devem ser orientados no sentido de efetuar a pesquisa, exercendo desde logo um pensamento crítico de maneira a buscar 

soluções próprias para os problemas que o docente apresentar durante as aulas. 
4. Na exposição das aulas, o docente pode valer-se de recursos audiovisuais como, por exemplo, projetores de slides, data show, dentre 

outros. 
5. Ao docente cabe transmitir os ensinamentos condizentes com a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade, tudo em perfeita harmonia 

com a melhor doutrina e jurisprudência atuais. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
 DE LUCCA, Newton, SIMÃO FILHO, Adalberto. Direito & Internet aspectos jurídicos relevantes. São Paulo: Quartier Latin. 2001, 

2006 e 2015, v, 1, 2 e 3. 

 PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet. São Paulo. Atlas. 2012 
 PAESANI, Liliana Minardi. Direito da Sociedade da Informação. São Paulo. Atlas.2009, v. 1 e 2.  

  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 BAUMAN, Zygmund. Vigilância líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 

 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede – a era da informação, sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 
 PECK. Patrícia. Direito Digital. São Paulo. Saraiva, 2015.  

 RODOTÁ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância – a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
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PLANO DE ENSINO 

 

 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Direito Eleitoral 40 10º 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

 

O estudo das normas e princípios que integram a Constituição Federal Brasileira vigente. Uma análise interpretativa e 

sistemática da organização do Estado e do Poder, dos direitos e garantias fundamentais e das regras básicas da 

organização econômica e social, segundo os termos da Lei Maior. 

 

EMENTA  

 

Separação dos Poderes. Presidencialismo. Parlamentarismo. Poder Legislativo. A organização do Poder Legislativo. 

Processo legislativo. Legística.  Poder Executivo. Estruturação do Executivo.  Forças Armadas e Segurança Pública. 

Sistemas de emergência.  

 

 

 

Unidade 

Carga 

Horária 

 

Sub-unidade 
Introdução aos Direitos Políticos - Estado Democrático de Direito 4 hs/a Princípio da Soberania Popular, Princípio da Igualdade, 

Classificação dos Direitos Políticos 

Estado brasileiro e Direitos Políticos 10 hs/a os instrumentos de democracia direta (plebiscito, referendo e 

iniciativa popular) e a democracia representativa na 

constituição brasileira; o sufrágio no texto constitucional; a 

cidadania; conceito e modos de aquisição da cidadania ativa e 

da cidadania passiva 

Voto 2 hs/a Direito ao voto 

 

Propaganda 2 hs/a Propaganda eleitoral; 

  

Elegibilidade 3 hs/a Condições de Elegibilidade: Nacionalidade (brasileiros natos, 

brasileiros naturalizados, os portugueses, perda da 

nacionalidade); o pleno exercício dos direitos políticos e sua 

perda ou suspensão; alistamento eleitoral; domicílio eleitoral; 

filiação partidária 

Inelegibilidade 10 hs/a Inelegibilidades absolutas e relativas, constitucionais e legais; 

 

Registro de candidatura 4 hs/a Ação de Impugnação ao Pedido de Registro de candidatura 

Mandato eletivo 5 h/a Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre estabelecido para a disciplina, sendo que as 

aulas devem ser preparadas com antecedência pelo professor. 

2. O docente deve estimular formas de participação dos alunos de modo geral, já que as aulas não podem ser 

estritamente teóricas. 

3. Os alunos devem ser orientados no sentido de efetuar a pesquisa, exercer o pensamento crítico e buscar soluções 

próprias para os problemas que o docente apresentar durante as aulas. 

4. Na exposição das aulas o docente pode valer-se de recursos audiovisuais. 

5. Ao docente cabe transmitir ensinamentos condizentes com a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e em 

perfeita harmonia com a melhor doutrina e jurisprudência atuais. 

 

 

AVALIAÇÃO 
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O aproveitamento do aluno é obtido em três épocas distintas do semestre letivo: a avaliação continuada do professor, de 

zero a um ponto; a avaliação unificada (avaliação continuada do curso), de zero a dois pontos;  e a avaliação 

regimental, de zero a sete pontos. 

A avaliação continuada do professor é elaborada mediante livre critério do docente, dentro de padrões compatíveis com 

o curso (questões de múltipla escolha, questões dissertativas, seminários, provas orais, trabalhos escritos, fichamentos, 

bem como através da participação do aluno em sala).  

A avaliação unificada (avaliação continuada do curso) é composta por 40 questões de múltipla escolha, cujo conteúdo é 

o das disciplinas cursadas até o final do 1o bimestre desta disciplina. A elaboração das questões e gabarito é de 

responsabilidade exclusiva do corpo docente do departamento ao qual a disciplina está sujeita. 

A avaliação regimental é prova escrita e dissertativa, em folha oficial da faculdade, contendo questões elaboradas pelo 

docente da disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 31ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 38ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direitos Fundamentais Sociais. São Paulo, Saraiva,2ª. Edição, 2014. 

 DAVID ARAUJO, Luiz Alberto e SERRANO NUNES JÚNIOR, Vidal. Curso de Direito Constitucional. 20ª 

Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 9a ed. São Paulo: 

Atlas, 2013. 

 BULOS, Uadi Lammegos; e FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, Curso de Direito Constitucional,  9ª. 

Edição, São Paulo: Saraiva, 2015. 

 

mailto:direito@fmu.br
http://www.fmu.br/


 
 CURSO DE DIREITO 

1 

Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU 
Av. Liberdade, 749 – Liberdade - São Paulo - SP - Brasil - CEP 01503-001 

Tel.: (011) 3346-6200 - E-mail: direito@fmu.br - INTERNET: http://www.fmu.br 

PLANO DE ENSINO 
 

 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Direito Internacional Privado 40 10º 

  
 
Objetivos Específicos da Disciplina 
 
O programa de Direito Internacional Privado está estruturado em 11 pontos, que serão ministrados ao longo do segundo semestre de duração 
do curso. Convém, contudo, para melhor entendimento acerca da abrangência desta disciplina, relacioná-la, juntamente com a disciplina de 
Direito Internacional Público, que será ministrada no primeiro semestre do curso, com os objetivos do Direito Internacional. Para este ramo do 
Direito a matéria contemplada nas duas disciplinas semestrais encontram-se divididas em cinco partes distintas. Na primeira, são apresentados 
os principais temas de Direito Internacional e as disciplinas a ele relacionadas – o Direito Internacional Público e o Direito internacional Privado –
, bem como sua abordagem pelo Direito Constitucional. A segunda parte tem por objeto as noções fundamentais do Direito Internacional 
Público, assim como à terceira corresponde a enunciação dos elementos delineadores do Direito Internacional Privado; ambas estão voltadas ao 
fornecimento de subsídios teóricos que propiciem uma boa formação nessas duas disciplinas. Com a quarta parte – cuja temática, em geral 
ausente dos programas de Direito Internacional, se reveste, todavia, de enorme relevância, principalmente na perspectiva da atuação prática 
cotidiana dos profissionais do Direito – se pretende enfocar os preceitos do Direito Constitucional brasileiro que versam sobre matéria de Direito 
Internacional Público e Direito Internacional Privado. O último ponto compõe a quinta parte e, por intermédio dele, pretende-se apresentar as 
tendências futuras do Direito Internacional em um contexto de incremento das relações internacionais que dá ensejo a caracterização do 
fenômeno da globalização. 
 
Ementa  
 
Noções básicas de Direito Internacional Privado; Elementos de conexão: noções gerais e preceitos do Direito Internacional Privado brasileiro; 
Fontes internacionais e brasileiras de Direito Internacional Privado; A Lei de Introdução ao Código Civil; Noções gerais e preceitos do Direito 
Internacional Privado brasileiro: ordem pública, fraude à lei, reenvio, qualificação e questão prévia; Noções gerais e preceitos do Direito 
Internacional Privado brasileiro: aplicação de direito estrangeiro e reconhecimento da competência internacional em matéria de jurisdição; 
Nacionalidade: noções gerais e regras do Direito brasileiro; Direito do Comércio Internacional; Noções básicas de Direito Constitucional 
Internacional; Introdução ao Direito Constitucional Internacional; Direito Internacional e globalização. 
 

 
Unidade 

Carga 
Horária 

 
Sub-unidade 

Noções básicas de Direito Internacional Privado 04 h/a Introdução.  

  Conflitos de leis no espaço.  

  Objeto e evolução histórica do Direito Internacional Privado. 

  Relação com o Direito Internacional Público. Distinção com o 
Direito Uniforme, o Direito Comparado e a Lex Mercatoria.  

  Direito Internacional Privado brasileiro 

Elementos de conexão: noções gerais e preceitos do Direito 
Internacional Privado brasileiro 

04 h/a  

Fontes internacionais e brasileiras de Direito Internacional 
Privado. A Lei de Introdução ao Código Civil 

02h/a  

Noções gerais e preceitos do Direito Internacional Privado 
brasileiro: ordem pública, fraude à lei, reenvio, qualificação e 
questão prévia 

02 h/a  

Noções gerais e preceitos do Direito Internacional Privado 
brasileiro: aplicação de direito estrangeiro e reconhecimento 
da competência internacional em matéria de jurisdição 

09 h/a Homologação de sentença estrangeira.  
 

  Cooperação judiciária internacional: Carta Rogatória. 

  Regime de provas nos processos com conexão internacional. 

  Extradição 

Nacionalidade: noções gerais e regras do Direito brasileiro 08 h/a Nacionalidade dos seres humanos 

  Condição jurídica do estrangeiro 

  Refugiados 

  Saída compulsória de estrangeiros: expulsão, extradição e 
deportação. Art. 4º. da CF/88. 

  Nacionalidade das coisas 

Direito do Comércio Internacional 04 h/a Contratos internacionais 

  Arbitragem comercial 

Noções básicas de Direito Constitucional Internacional 01 h/a  

Introdução ao Direito Constitucional Internacional 04 h/a Tratamento dos temas de Direito Internacional no Direito 
Constitucional brasileiro 

  Direito Constitucional Internacional brasileiro: a soberania e os 
princípios de relações exteriores 

  Direito Constitucional Internacional brasileiro: distribuição de 
competências entre as esferas da Federação e os poderes e 
organismos do estado em matéria de Direito Internacional 
Público e Direito Internacional Privado 

  Direito Constitucional Internacional brasileiro: decorrências 
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constitucionais da nacionalidade dos seres humanos e das 
pessoas jurídicas 

Direito Internacional e globalização 02 h/a Globalização: características e controvérsias na sua 
configuração para o campo do Direito. Tendências 
contemporâneas do Direito Internacional Público e do Direito 
Internacional Privado 

 
METODOLOGIA DE ENSINO  
 

1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático anual estabelecido para a disciplina, sendo que as aulas 
devem ser preparadas com antecedência pelo professor. 

2. O docente deve estimular formas de participação dos alunos de modo geral, já que as aulas não podem ser 
estritamente teóricas. 

3. Os alunos devem ser orientados no sentido de efetuar a pesquisa, exercer o pensamento crítico e buscar 
soluções próprias para os problemas que o docente apresentar durante as aulas. 

4. Na exposição das aulas o docente pode valer-se de recursos audiovisuais. 
5. Ao docente cabe transmitir ensinamentos condizentes com a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e em 

perfeita harmonia com a melhor doutrina e jurisprudência atuais. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado, Parte Geral. Rio de Janeiro : Renovar. 7ª. edição. 2003. 

 RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado: teoria e prática. São Paulo :  Saraiva. 8ª. edição. 2005. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Direito Constitucional Internacional. Rio de Janeiro : Renovar. 2ª. 

edição. 2000. 

 STRENGER, Irineu. Direito Internacional Privado. LTR, ed. L.T.R., 2.005. 

 ARAÚJO, Nadia de. Direito Internacional Privado. Editora Renovar, 2ª. edição, 2.006. 

 

 
Aprovado pelo Departamento 

 
 
 

Assinatura Chefe de Departamento  
 
Data:  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Direito Tributário II 40 10º 

 
 

 
Objetivos Específicos da Disciplina 

Transmitir ao aluno, futuro bacharel em direito, a importância destas disciplinas para o exercício da atividade profissional, dando 
continuidade à disciplina de Direito Tributário – Financeiro e Fiscal I. Serão tratadas as limitações constitucionais ao poder de tributar 
para, logo em seguida, iniciar os estudos dos dispositivos do Código Tributário Nacional, analisando a Obrigação Tributária e Sujeição 
Passiva Tributária, com todas as implicações do regime jurídico da responsabilidade tributária e do crédito tributário, relativamente às 
causas de suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário, bem como suas garantias e privilégios e, por fim, a Administração 
Tributária. 
 
Ementa 
As Limitações como Disciplina da Competência. Limitações Expressas. Imunidades: Conceitos e Regime Jurídico Constitucional. Obrigação 
Tributária. Responsabilidade Tributária e regime jurídico. Crédito Tributário: suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário; Garantias e 
privilégios do crédito tributário; Administração Tributária. 
 
 

 
Unidade 

Carga 
Horária 

 
Sub-unidade 

Imunidades Tributárias 8 h/a 
As Limitações como Disciplina da Competência. Limitações 
Expressas. Imunidades: Conceitos e Regime Jurídico 
Constitucional 

   

Responsabilidade Tributária       8 h/a Responsabilidade e Solidariedade Tributária – Conceitos e 
Diferenças 

  Responsabilidade de terceiros 

  Responsabilidade dos sucessores 

  Responsabilidade por infrações 

  Domicílio tributário 

   

Lançamento Tributário 8 h/a Lançamento Tributário. Ato Administrativo Vinculado e 
Exclusivo da Administração Tributária 

  Características / Modalidades 

  Alteração: Efeitos e Limites 

  Revisão e Anulação 

   

Suspensão do Crédito Tributário 4 h/a Suspensão do Crédito Tributário – Modalidades 

   

Extinção do Crédito Tributário 4 h/a Extinção do Crédito Tributário – Modalidades 

   

Exclusão do Crédito Tributário 4 h/a Exclusão do Crédito Tributário – Modalidades 

   

Garantias e privilégios do crédito tributário 2 h/a Conceito e Limites 

  Garantias, Privilégios e Preferências – Diferenças 

  Presunção de Fraude e vedações 

   

Administração tributária 2 h/a Fiscalização 

  Poder/Dever de Fiscalizar – Limites 

  Certidão Negativa 

  Divida Ativa 

   

 
METODOLOGIA DE ENSINO 
 
1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre estabelecido para a disciplina, sendo que as aulas devem ser 

preparadas com antecedência pelo professor. 
2. O docente deve estimular formas de participação dos alunos de modo geral, já que as aulas não podem ser estritamente teóricas. 
3. Os alunos devem ser orientados no sentido de efetuar a pesquisa, exercer o pensamento crítico e buscar soluções próprias para os 

problemas que o docente apresentar durante as aulas. 
4. Na exposição das aulas o docente pode valer-se de recursos audiovisuais. 
5. Ao docente cabe transmitir ensinamentos condizentes com a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. 

 
 e em perfeita harmonia com a melhor doutrina e jurisprudência atuais. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
A avaliação do aluno corresponderá à escala de notas de 0 (zero) a 10 (dez), divididas em avaliação continuada com atribuição de 0 (zero) a 1,0 
(hum) ponto. Avaliação Unificada com atribuição de 0 (zero) a 2,0 (dois) pontos e Avaliação Complementar de 0 (zero) a 7 (sete). Na avaliação 
continuada, estimular-se-á a avaliação da participação do aluno em sala de aula, aquilatada mediante diversos instrumentos, tais como: prova 
de múltipla escolha, argüição oral, trabalhos que envolvam pesquisa bibliográfica, organização de grupos de estudo com apresentação de 
resultados objetivos, proposição de atividades que envolvam pesquisa de campo, dentre outros. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário. 27ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. 

 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 36ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2015.  

 MELO, José Eduardo Soares de. Curso de Direito Tributário. 10ª Ed. São Paulo: Dialética Editora, 2012. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
   

 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 21ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. 

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. , 30ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2015. 

 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Forense Editora, 2015. 

 COSTA, Regina Helena. Imunidades Tributárias. 5ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. 

 KFOURI JR., Anis. Curso de Direito Tributário. 3ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Noções de Medicina Legal e Criminologia 40 10º 

 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 
 

Proporcionar ao profissional de Direito um conhecimento maior da área da Criminologia, que cada vez mais se impõe como 
necessidade básica para a compreensão e diagnóstico adequado da gênese do delito e principalmente para o melhor encaminhamento jurídico 
dos casos , principalmente na área penal , já que indivíduos existem que, em face de suas condições de vida, podem apresentar alterações da 
situação jurídica de seus atos e de suas próprias relações sociais e que por isto, podem ter seus casos melhor encaminhados, caso tenham a 
correta avaliação de seu grau de responsabilidade frente à lei e a sociedade. 
 
EMENTA DA DISCIPLINA 
 

Estudo dos diversos aspectos específicos da Criminologia, bem como das diversas alterações, tanto psíquicas como sociais que 
podem ocorrer com o ser humano e suas eventuais implicações jurídico- penais; neste caso, serão abordadas todas as possibilidades que 
eventualmente estariam auxiliando direta ou indiretamente na gênese do crime cometido, levando-se em conta os eventuais aspectos 
orgânicos, psíquicos, constitucionais e sociais, além de sua aplicação ao Direito Penal, permitindo um maior refinamento de conhecimentos que 
levará o técnico à ter uma melhor e mais correta idéia do eventual diagnóstico penal e por conseqüência, ao encaminhamento jurídico do caso 
com a objetividade e o acertado critério, para que bem se possa dar o adequado encaminhamento que a situação requer. O curso é semestral, 
e compreenderá as unidades relacionadas abaixo.  
 

Unidade Carga 
Horária 

Sub-unidade 

1. Criminologia e crime: considerações iniciais e 
definições: 

2h/a 
Evolução histórica. Conceitos. Definições. Objeto. Método. 
Divisões. 

   

2. Criminologia, Direito Penal e Ciências Afins: 
2h/a 

Relações. Direito Penal, Processual Penal e Penitenciário. 
Filosofia. Antropologia Criminal. Sociologia Criminal. Psicologia 
Criminal. Medicina Legal.  

 4h/a Psicopatologia. 

   

3. O Crime e o Criminoso: 
2h/a 

O fato criminoso. Tempo e lugar do crime. O criminoso como 
objeto da Criminologia. Classificação. Tipos.  

   

4. História da Criminologia e Escolas 
Criminológicas: 2h/a 

Os primórdios da Criminologia. Evolução. Escola Clássica. Etapa 
Científica: período antropológico-criminal; período sociológico-
criminal.  Política Criminal. 

 4h/a Antropologia Criminal: Lombroso, Ferri, Garófalo. 

 
2h/a 

Sociologia Criminal. Augusto Comte. Escola Francesa. Teorias 
antropossociais, sociais e socialistas. Lacasagne. Aubry. Tarde. 
Turatti. Roberto Lyra. 

 
2h/a 

Política Criminal. Von Liszt. Escola Eclética. A Terza Scuola. 
Marburgo. Defesa Social. 

   

5. A Criminologia Atual: 
2h/a 

Modelo Europeu: Durkheim. Modelo Norte-Americano: Escola de 
Chicago. 

 
2h/a 

Outras teorias. Conflito cultural. Subcultura do marginal. 
Anomia. 

 2h/a Outras teorias. Etiquetagem. Associação Diferencial. 

 2h/a Criminologia clínica. Criminologia crítica. 

   

6. Vitimologia: 
2h/a 

Histórico. A dupla criminoso-vítima. Tipos de vítimas e sua 
classificação. 

   

7. A Criminalidade e seus fatores: 
2h/a 

Fatores exógenos gerais e sociais da criminalidade. Os meios de 
comunicação de massa e sua influência na criminalidade. 

   

8. Os Sistemas Prisionais: 2h/a A prevenção do crime. O sistema prisional. 

 2h/a A periculosidade. Os criminosos seriais. 

   

9. Complementação prática: 
4h/a 

Exibição de filmes. Apresentação de casos práticos para 
discussão. O exame criminológico e sua importância. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 
 
1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre estabelecido para a disciplina, sendo que as aulas devem ser 

preparadas com antecedência pelo professor. 
2. O docente deve estimular formas de participação dos alunos de modo geral, já que as aulas não podem ser estritamente teóricas. 
3. Os alunos devem ser orientados no sentido de efetuar a pesquisa, exercer o pensamento crítico e buscar soluções próprias para os 

problemas que o docente apresentar durante as aulas. 
4. Na exposição das aulas o docente pode valer-se de recursos audiovisuais. 
5. Ao docente cabe transmitir ensinamentos condizentes com a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e em perfeita harmonia com a 

melhor doutrina e jurisprudência atuais. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA1 
 

 FERNANDES, Newton e Walter Fernandes.Criminologia Integrada.  
 EÇA, António José. Roteiro de Psicopatologia Forense.  

 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR2 
 

 EÇA, A. J. . Roteiro De Medicina Legal – 1ª Edição. Editora Forense. RJ. 2003. 
 FRANÇA G. V. Medicina Legal - 5ª Edição - Ed. Guanabara Koogan - RJ -1998. 

 HENTIG , H V - Estudios De Psicologia Criminal - .IV: El Chantaje.  Espasa- Calpe - Madrid - 1964. 
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Plano de Ensino  
 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Soluções Alternativas de Conflitos 40 10º 

 
Objetivos Específicos da Disciplina 
 
O Estado, enquanto pessoa jurídica de direito público, detém o monopólio do exercício da função jurisdicional, atuando na solução de 
conflitos de interesse surgidos na sociedade, através da aplicação do direito objetivo aos casos concretos. A grande quantidade de feitos em 
tramitação perante o Poder judiciário, fruto de disputas travadas no âmbito da sociedade e não solucionadas amigavelmente, associada ao 
considerável acervo recursal, têm, sem dúvida alguma, contribuído para que a celeridade do provimento jurisdicional reste comprometida, 
com prejuízo para todos os interessados, inclusive o próprio Estado. 
Surgem, assim, como decorrência da autonomia da vontade, os chamados institutos de mediação e arbitragem, meios extrajudiciais para 
solução de litígios, através dos quais os interessados, dentro dos limites legais, abdicam de requerer ao Estado a outorga da tutela 
jurisdicional, confiando a composição da lide ao árbitro, que não integra a estrutura do Poder Judiciário, ou ao mediador, que busca que as 
próprias partes construam a solução de seu conflito. 
Ausência de formalidades injustificáveis, sem dúvida alguma, autorizam a confirmação de que a arbitragem tende a ser um meio de solução 
de litígios célere e confiável, assim como a mediação. 
Cabe a esta Instituição de Ensino Superior, desta forma, transmitir aos alunos os principais aspectos relevantes e fundamentais para a 
compreensão do instituto da arbitragem, bem como possibilitar uma formação técnico–científico necessária e fundamental para que este, ao 
cabo do curso, tenha efetivas condições de atuar neste novel ramo do direito, o qual, sem dúvida alguma, mereceu e continuará a merecer 
a  atenção dos estudiosos do direito. 
Compete ao docente, outrossim, introduzir a matéria de modo didático, conjugando os conceitos técnicos com aqueles de ordem prática, 
sempre com o propósito de permitir a plena compreensão dos institutos analisados por parte do aluno. 
 
Ementa 
 
Aspectos gerais das soluções alternativas de conflito. Aspectos gerais da arbitragem, convenção de arbitragem; árbitros; procedimento 
arbitral; sentença arbitral;  sentença arbitral estrangeira;   sociedade da informação e arbitragem. Mediação e conciliação. 
 

 
Unidade 

Carga 
Horária 

 
Subunidade 

ASPECTOS GERAIS DAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS 
DE CONFLITOS 

4 h/a - Acesso à justiça e ao Judiciário. Busca do acesso à Justiça pelas 
soluções adequadas de conflitos. O surgimento e a consolidação 
desses meios no Direito brasileiro. 
- Arbitragem, mediação e conciliação: conceito, características, 
semelhanças e diferenças. 
- Nova legislação: 
Nova Lei de Arbitragem nº 13.129, de 26/05/2015. 
Lei de Mediação nº 13.140, de 26/06/2015. 
Novo Código de Processo Civil 

ASPECTOS GERAIS DA ARBITRAGEM 4 h/a - Limites impostos à possibilidade de solução arbitral: 
Arbitrabilidade subjetiva e objetiva. 
Direitos patrimoniais disponíveis 
Arbitragem e relação de consumo  
Arbitragem e contratos de adesão  
Arbitragem e Direito do Trabalho 
Arbitragem e Locação de Imóveis Urbanos 
Arbitragem e Estado 
Arbitragem, contratos societários e estatutos associativos 
- Normas de direito material aplicáveis à solução do conflito pela 
via arbitral  
- Espécies de arbitragem: institucional e avulsa  
- Arbitragem e constitucionalidade do instituto 

CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM 6 h/a - Obrigatoriedade da arbitragem em razão da convenção  
- Cláusula arbitral e cláusula de eleição de foro 
- Espécies de convenção de arbitragem  
Cláusula arbitral ou cláusula compromissória 
Cláusula arbitral cheia 
Cláusula arbitral vazia – conceito e execução específica 
- Compromisso arbitral  
Requisitos do compromisso arbitral  
Autonomia da cláusula arbitral  

DOS ÁRBITROS 6 h/a - Quem pode ser árbitro  
- Poderes, deveres dos árbitros e sua equiparação aos 
funcionários públicos no exercício da função 
- Deveres dos árbitros 
A equiparação dos árbitros aos funcionários públicos e suas 
consequências 
- Critérios para escolha dos árbitros e do presidente do tribunal 
arbitral 
- Impedimento do árbitro e sua argüição  
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Argüição de recusa do árbitro 
- Impossibilidade de atuação do árbitro e sua substituição 
- Número de árbitros e suplentes 
- O significado da expressão legal “tribunal arbitral” 

PROCEDIMENTO ARBITRAL 6 h/a - Normas de procedimento  
Ata de missão 
Princípios Impositivos  
Primeiras providências e tentativa de conciliação 
Participação de advogado e representantes das partes 
- Instituição da Arbitragem  
- Argüição de incompetência, suspeição e impedimento do árbitro 
e argüição de nulidade da cláusula arbitral 
Momento da alegação 
Impedimento ou suspeição do árbitro 
Nulidade da convenção de arbitragem e incompetência do árbitro 
ou do tribunal arbitral 
- Questão prejudicial relativa a direitos indisponíveis  
- Produção de provas  
Depoimentos das testemunhas, interrogatório das partes e 
confissão 
Interrogatório das partes e confissão 
Depoimento das testemunhas 
- Carta arbitral 
- Medidas de urgência  
- Pedido contraposto 
- Revelia 
- Comunicação dos atos  
- Despesas com a arbitragem 

SENTENÇA ARBITRAL 6 h/a - Características da sentença arbitral e sua exigibilidade 
Natureza do provimento, liquidez e execução 
Cumprimento espontâneo e procedimento de execução judicial da 
sentença arbitral 
- Prazo para emissão da sentença arbitral  
- Quorum para a sentença no caso de tribunal arbitral  
- Requisitos da sentença  
- Acordo e sentença homologatória no curso da arbitragem  
- Comunicação e pedido de esclarecimento (“embargos de 
declaração”)  
- Nulidade de sentença arbitral  
- Ação anulatória da sentença arbitral 
Procedimento 
Impugnação da execução e seus efeitos 

SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA 2 h/a - A sentença arbitral e a necessidade de homologação pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
A Convenção de Nova Iorque 
- Procedimento de homologação 
- Hipóteses de rejeição do pedido de homologação 

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E ARBITRAGEM 2 h/a - A possibilidade de utilização dos meios eletrônicos e o Direito 
Digital no procedimento arbitral 

MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO 4 h/a -Os novos marcos regulatórios da mediação e da conciliação no 
Brasil: Resolução 125/2010 do CNJ, Lei de Mediação e Novo 
Código de Processo Civil 
- Procedimento de mediação e conciliação: judicial; extrajudicial 
(“ad hoc”); institucional. Princípios. 
- Cabimento: Direito empresarial, Direito Civil, Direito de Família, 
Direito do Trabalho, Direito Penal. 
- O procedimento da composição amigável em casos em que for 
parte pessoa jurídica de Direito Público 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 
 
1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre estabelecido para a disciplina, sendo que as aulas devem ser 

preparadas com antecedência pelo professor. 
2. O docente deve estimular formas de participação dos alunos de modo geral, já que as aulas não podem ser estritamente teóricas. 
3. Os alunos devem ser orientados no sentido de efetuar a pesquisa, exercer o pensamento crítico e buscar soluções próprias para os 

problemas que o docente apresentar durante as aulas. 
4. Na exposição das aulas o docente pode valer-se de recursos audiovisuais. 
5. Ao docente cabe transmitir ensinamentos condizentes com a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e em perfeita harmonia com a 

melhor doutrina e jurisprudência atuais. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. Um comentário a Lei nº. 9.307/96. São Paulo: Atlas. 

 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Manual de Arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem – mediação, conciliação, Resolução CNJ 125/2010. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 

 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da arbitragem. São Paulo: Saraiva. 

 MARTINS, Pedro Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem: comentários à Lei 9.307/96. Rio de Janeiro: Forense. 
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