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PLANO DE ENSINO 

 

 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Direito Eleitoral 40 3º 

 

 

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. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Direito Empresarial e Societário 80 3º 

 
 
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 
 
 

Propiciar aos alunos a base dogmática dos institutos jurídicos do ordenamento empresarial pátrio, possibilitando o 
desenvolvimento do estudo das noções de empresa, empresário e todos os seus aspectos jurídicos, a alienação do estabelecimento 
empresarial, a locação empresarial, bem como o estabelecimento empresarial, possibilitando, ainda, o desenvolvimento do estudo 
das sociedades em espécies e sua disciplina jurídica, com ênfase para as sociedades limitadas e para as sociedades anônimas. 
 

 
 
 
2. EMENTA DA DISCIPLINA 
 
Direito Empresarial. Empresa e empresário como atividade econômica. Obrigações gerais do empresário. Agentes auxiliares da 
empresa. Nome empresarial. Estabelecimento empresarial. Ponto Empresarial. As sociedades empresariais. As sociedades limitadas. 
As sociedades anônimas. Operações societárias. 
 

Unidade Carga 
Horária 

Sub-unidade 

1. DIREITO EMPRESARIAL 3 h/a Origem e evolução histórica do direito empresarial: a 
teoria dos atos do comércio e a teoria da empresa.  

 2 h/a Evolução história do direito empresarial no Brasil: do 
Código Comercial de 1850 ao Código Civil de 2002 e os 
movimentos de reforma do Código Comercial.   

 2 h/a A autonomia do direito empresarial dentro do Direito 
Privado; Fontes do Direito Empresarial; Ramificações: 
matéria empresarial.  

2. EMPRESA E EMPRESÁRIO COMO ATIVIDADE 
ECONÖMICA  

3 h/a Empresa: conceito; elementos; perfis; atividade civil e 
empresarial; atividade econômica e o cálculo empresarial 
(no âmbito da análise econômica do Direito e do Direito-
Custo).  

 3 h/a Empresário: conceito; capacidade e incapacidade para o 
exercício da atividade empresarial. 

3. OBRIGAÇÕES GERAIS DO EMPRESÁRIO 3 h/a Registro de empresa: origem, funções, efeitos, atos de 
registro, ausência de registro, inatividade.  

 2 h/a Escrituração dos livros: espécies, requisitos, exibição e 
guarda dos livros comerciais;  

 2 h/a Levantamento período das demonstrações contábeis: o 
balanço patrimonial e a demonstração de resultado 
econômico. 

4. AGENTES AUXILIARES DA EMPRESA 2 h/a Conceito e espécies.  

5. NOME EMPRESARIAL 4 h/a Formação e proteção jurídica do nome empresarial: 
conceito, espécies, possibilidade de alienação, título do 
estabelecimento.  

6. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL 4 h/a Conceituação e natureza jurídica. Elementos componentes 
do estabelecimento. Noções sobre clientela, aviamento. 
Estabelecimento virtual. Sistema de avaliação do 
estabelecimento empresarial 

 4 h/a Negócios jurídicos com o estabelecimento: alienação do 
estabelecimento (trespasse): conceito, requisitos, não 
restabelecimento; responsabilidade do alienante e 
adquirente. Arrendamento do estabelecimento. Usufruto 
do estabelecimento.  

7. PONTO EMPRESARIAL 2 h/a Conceituação e natureza jurídica. Proteção ao ponto 
empresarial.  

 2 h/a Locação empresarial: o direito à renovação compulsória 
do contrato de locação; A indenização pela perda do 
ponto empresarial.  
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 2 h/a O ponto empresarial noShopping Center: características e 
direito à renovatória.  

8. SOCIEDADES EMPRESARIAIS 2 h/a Conceito, função econômica, classificação, gêneros, 
personificação e seus efeitos.   

 2 h/a Sociedades despersonificadas: sociedade em comum e 
sociedade em conta de participação.  

 2 h/a Sociedades personificadas: sociedade simples e 
empresária.   

8.1. TIPOS SOCIETÁRIOS 2 h/a Conceito, espécies (sociedade em nome coletivo, em 
comandita simples e por ações, sociedade limitada e 
sociedade anônima), classificação, responsabilidade dos 
sócios pelas obrigações sociais e principais características. 

8.2. OUTRAS FORMAS ORGANIZADAS DE EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE EMPRESARIAL 

2 h/a  O Empresário individual, o Microempreendedor 
Individual, Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada, a Microempresa e a Empresa de pequeno porte: 
conceito, regime legal, principais características e 
responsabilidade.  

9. SOCIEDADE LIMITADA 2 h/a Conceito, evolução histórica, natureza jurídica, função 
econômica, classificação eespécies.  

9.1. CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA 2 h/a Contrato social: natureza jurídica, regência legal, 
elementos essenciais e acidentais.  Sócios: capacidade, 
direitos, deveres e responsabilidades.  

9.2. CAPITAL SOCIAL 2 h/a Formação, natureza, composição, aumento e reducao. 
Divisão do capital: quotas iguais e desiguais, cessão e 
penhorabilidade.  

9.3. ADMINISTRAÇÃO 2 h/a Administração: administrador, nomeação, impedimentos, 
deveres e responsabilidade perante a sociedade e 
terceiros.  

9.4. ÓRGAOS SOCIAIS 2 h/a Deliberações sociais: assembleia ou reunião.  
Administração e Conselho Fiscal: capacitação, direitos, 
deveres e responsabilidades.  

9.5. DISSOLUÇÃO 2 h/a Dissolução: total e parcial, judicial e extrajudicial, 
hipóteses. Exclusão do sócio minoritário. Liquidação e 
Apuração de haveres.  

10. SOCIEDADE ANÔNIMA 2 h/a Conceito, evolução histórica, natureza jurídica, função 
econômica, classificação e espécies.  

10.1. CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE ANÖNIMA  3 h/a Estatuto social: natureza jurídica, elementos essenciais e 
acidentais, requisitos de constituição.  

10.2. ACIONISTA 3 h/a Capacidade, direitos essenciais, deveres e 
responsabilidades. Acionista controlador: características, 
responsabilidades. Acordo de acionistas, controle interno 
e externo.  

10.3. CAPITAL SOCIAL 3 h/a Formação, natureza, espécies, aumento e reducao. 
Divisão do capital – ações: espécies, forma e circulação.   

10.4. ÓRGAOS SOCIAIS 3 h/a Assembleia Geral. Conselho de Administração. Diretoria. 
Conselho Fiscal: conceito, natureza, composição, 
nomeação, atribuições e responsabilidade. Governança 
corporativa: noções gerais. 

10.5. DISSOLUÇÃO 2 h/a Dissolução: total e parcial, judicial e extrajudicial, 
hipóteses. Liquidação e Apuração de haveres. 

11. OPERACOES SOCIETÁRIAS 2 h/a O fenômeno da concentração de empresas. 
Transformação, Incorporação, Fusão e Cisão: 
generalidades e instrumentos.  

 
 
3. 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. 
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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. 

 
 

 
4. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
 

 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. 16ª ed., São Paulo, Saraiva, 2014, v.1 e 2. 

 PEDRO, Paulo Roberto Bastos. Curso de Direito Empresarial.  São Paulo: RT, 2. ed., 2014.  
 SIMÃO FILHO. Adalberto. Direito Empresarial II. Direito Societário Contemporâneo. Coordenação: Alice Bianchini e Luiz 

Flávio Gomes. São Paulo. Saraiva. 2012, v. 28.  

 
 
 
5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil: Direito de Empresa. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, v. 8. 

 FRANCO, Vera Helena de Mello. Direito Empresarial I. 3. ed. São Paulo: RT, 2009.   

 NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa. 9ª ed., São Paulo, Saraiva, 2014, v.1 e 2. 

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

Disciplina Carga Horária Semestre 

Responsabilidade Civil 40 3º 

 

Objetivos Específicos da Disciplina 

Fixação dos conceitos gerais e desenvolvimento conceitual da responsabilidade civil em suas espécies. Liquidação das obrigações por ato ilícito. 

 

Ementa da disciplina: 

NOÇÕES GERAIS. PRESSUPOSTOS DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. FUNDAMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR . INDENIZAÇÃO .  RESPONSABILIDADES ESPECIAIS   

 

 

Unidade 

Carga 

Horária 

 

Sub-unidade 

RESPONSABILIDADE CIVIL   

NOÇÕES GERAIS 4 h/a Responsabilidade; Dever jurídico originário e sucessivo; 

Distinção entre obrigação e responsabilidade; obrigação de 

indenizar; A responsabilidade civil na teoria geral do Direito; 

Independência da responsabilidade civil, administrativa e penal; 

Função da Responsabilidade Civil; Espécies de 

Responsabilidade. Seguro de responsabilidade civil. Garantia 

de indenização. 

PRESSUPOSTOS DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL 4 h/a Dano e Nexo de Causalidade ;  

Dano: Dano Patrimonial (dano emergente, lucro cessante, 

princípio da razoabilidade); Dano Moral: lesões a direitos da 

personalidade; evolução doutrinária; fase da irreparabilidade; 

configuração do dano moral; arbitramento do dano moral e 

dano moral punitivo ; dano moral contra pessoa jurídica. Dano 

Estético : divergências sobre sua natureza - espécie de dano 

moral ou como modalidade autônoma de dano – Súmula 387 do 

Superior Tribunal de Justiça; Perda da Chance:  divergências 

sobre sua natureza - dano moral ou dano patrimonial. 

Nexo Causal: Teoria da equivalência dos antecedentes; Teoria 

da Causalidade adequada; Análise do artigo 403 do Código 

Civil; Concausas. 

A superação da culpa como pressuposto da responsabilidade 

civil e desenvolvimento da teoria do risco. 

FUNDAMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

6 h/a Culpa: Conduta; Imputabilidade; Elementos da Conduta 

Culposa; Espécies de Culpa 

Risco: Fatores da evolução da responsabilidade objetiva; Teoria 

do Risco ; Modalidades do Risco (risco-proveito, risco 

profissional, risco excepcional, risco criado, risco integral); O 

risco e o dever de segurança 

EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL 6 h/a Excludentes de responsabilidade civil: função das excludentes 

de responsabilidade civil;  Caso fortuito e força maior; Culpa 

exclusiva da vítima e Culpa exclusiva de terceiro; A culpa 

concorrente como meio de atenuação da responsabilidade civil; 

Legítima Defesa; Estado de necessidade; Estrito cumprimento 

do dever legal; Exercício regular de direito. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 6 h/a Tratamento da responsabilidade civil no Código Civil: 

comparação entre o Código Civil de 1916 e o Código Civil de 

2002. 

A cláusula geral de responsabilização objetiva (art. 927, 

parágrafo único do Código Civil);  

Sujeitos do Ressarcimento do Dano: Direito de regresso;  

Solidariedade ; Responsabilidade Civil do Incapaz; 

Responsabilidade Civil por fato de outrem; Responsabilidade 

pelo fato da coisa e do animal. 

INDENIZAÇÃO 6 h/a Indenização e extensão do dano; 

Ressarcimento e reparação por: homicídio, lesões corporais ou 

ofensa à saúde; Responsabilidade dos profissionais de saúde; 

Responsabilidade dos profissionais liberais; Responsabilidade 

Civil por usurpação ou esbulho;  Responsabilidade por ofensa à 

honra; Responsabilidade por ofensa à liberdade pessoal 

RESPONSABILIDADES ESPECIAIS 8 h/a Responsabilidade Civil dos transportadores 

Responsabilidade Civil nos Acidentes de Trânsito 

Responsabilidade Civil do Estado 

Visão Geral sobre a Responsabilidade Civil por lesão ao Meio 

Ambiente e nas Relações de Consumo:  A lesão a interesses 
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individuais e a interesses transindividuais;  Dano moral 

coletivo; A questão das excludentes de responsabilização civil  

(teoria risco criado nas relações de consumo e teoria do risco 

integral nos danos causados ao meio ambiente) 

 

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 

 

 LISBOA, Roberto Senise.  Manual de Direito Civil . v. 2 . 7ª ed. . São Paulo : Saraiva, 2013. 

 DINIZ, Maria Helena. Responsabilidade Civil. vol. 7,  25ª ed.; São Paulo: Saraiva, 2008. 

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. IV, São Paulo: Saraiva, 5ª Ed. 2010. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 CAMILLO, Carlos Eduardo Nicoleti; FUJITA, Jorge Shiguemitsu; TALAVERA; Glauber Moreno (orgs.). Comentários ao Código Civil.   São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 

 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil : Doutrina e Jurisprudência. 7ª ed. . São Paulo : Revista dos Tribunais, 2007. 

 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 

 VENOSA, Silvio. Direito Civil – Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 5a ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
 WALD, Arnoldo. Direito Civil 2 – Obrigações. 11a ed.São Paulo: Saraiva, 2009. 
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PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Teoria Geral do Direito Penal II 80 3º 

 

Objetivos Específicos da Disciplina 

Transmitir ao aluno o que é sanção penal, sua fundamentação,  finalidade e aplicação. O aluno será estimulado a organizar a estrutura da 

fixação da pena, incluindo as possibilidades de substituição e suspensão cabíveis. 

 

Ementa 

Concurso de Pessoas. Da sanção penal (das penas e das medidas de segurança). Do concurso de crimes. Erro na execução. Resultado diverso 

do pretendido. Limite das penas. “Sursis“. Livramento Condicional. Ação penal.  Extinção da punibilidade. 

 

 

Unidade 

Carga Horária  

Sub-unidade 

Concurso de Pessoas 08 hs/a - introdução 

  - concurso necessário e eventual 

  - autoria  

  - formas do concurso de pessoas: co-autoria e participação 

  - natureza jurídica do concurso de pessoas: teorias unitária, dualista e pluralista   

  - Exceções pluralísticas da teoria unitária 

  - natureza jurídica da autoria 

  - natureza jurídica da participação 

  - requisitos do concurso de pessoas 

  - autoria incerta e autoria colateral 

  - autoria mediata 

  - formas de participação 

  - punibilidade 

  - participação impunível  (casos de impunibilidade) 

  - participação mediante omissão: conivência 

  - teoria do domínio do fato 

  - comunicabilidade e incomunicabilidade de condições, elementares e 

circunstâncias 

Sanção penal e penas 06 hs/a - conceito, finalidades e características 

  - princípios constitucionais 

  - cominação 

  - classificação 

  - espécies de penas 

  - esquema da dosimetria (introdução) 

Reincidência 03 h/a - conceito 

  - fundamento legal 

  - hipóteses de ocorrência 

  - hipóteses de não geração da reincidência 

Penas Privativas de Liberdade  07hs/a - espécies: reclusão e detenção (Código Penal) 

  - regimes penitenciários: fechado, semi-aberto e aberto 

  - determinação do regime inicial de cumprimento da pena 

  - regras do regimes: fechado, semi-aberto e aberto 

  -  execução das penas privativas de liberdade (generalidades) 

  - regime disciplinar diferenciado (RDD) 

  - remição e detração penal 

Penas Restritivas de Direitos 06 hs/a - espécies e regras 

  - modos de substituição 

  - prestação pecuniária 

  - prestação inominada 

  - perda de bens e valores 

  - prestação de serviços à comunidade ou a entidades     públicas 

  - interdição temporária de direitos 

  - limitação de fim de semana 

  - natureza das penas restritivas de direitos 

  - condições para aplicação 

  - multa substitutiva 

  - execução das penas restritivas de direito (generalidades) 

  - conversão da pena alternativa em privativa de liberdade 

Pena de Multa 04 hs/a - conceito critérios de cominação 

  - critérios de cominação e fixação de multa 

  - pagamento da multa: referência à legislação anterior; Lei 9.268/96; proibição de 
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- execução da pena de multa  (generalidades) 

Aplicação da Pena e Limite das 

Penas 

10 hs/a - sistema trifásico 

  - circunstâncias e elementares do crime 

 

  - classificação das circunstâncias:  judiciais e legais (genéricas e especiais); 

agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição e as qualificadoras 

  - da pena privativa de liberdade 

  - mecanismo de imposição das penas 

  - concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes 

  - concurso de causas de aumento e de diminuição; concurso de qualificadoras 

  - substituição por penas restritivas de direitos 

  - fixação de pena de multa (diretamente ou em substituição) 

  - fundamento para o limite das  penas 

- modo de unificação (art. 75, § 2º) 

- competência 

Concurso de Crimes 08 hs/a - noções 

  - espécies de concurso 

 

  - concurso material: conceito; aplicação da pena 

  - concurso formal: conceito; espécies; requisitos; aplicação da pena; unidade e 

autonomia de desígnios 

 

  - crime continuado: conceito; requisitos; natureza jurídica; aplicação da pena; bem 

jurídico pessoal (unidade ou pluralidade de sujeito passivo) 

  - aplicação de multa em situação de concurso de crimes 

Erro na execução (aberratio ictus) 02 hs/a - conceito e efeitos 

Resultado diverso do pretendido  

(aberratio delicti) 

02 hs/a - conceito e efeitos 

“Sursis” 03 hs/a - noções fundamentais 

Livramento Condicional 03 hs/a - generalidades 

Medidas de Segurança 02 hs/a - generalidades 

 Ação penal  02 hs/a - noções fundamentais 

 Extinção da Punibilidade 04 hs/a - noções introdutórias 

  - conceito de punibilidade 

  - causas extintivas da punibilidade 

  - morte do agente 

  - anistia, graça e indulto 

  - “abolitio criminis” 

  - decadência do direito de queixa e de representação 

  - perempção da ação penal 

  - renúncia e perdão 

  - retratação do agente 

  - perdão judicial 

 Prescrição 10 hs/a - conceito e natureza jurídica 

  - prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória - 

generalidades e diferenças 

  - imprescritibilidade 

  - prescrição superveniente à sentença condenatória - prescrição intercorrente 

  - prescrição retroativa 

  - prescrição em relação às várias espécies de penas (privativas de liberdade, 

restritivas de direitos e multa) 

  - termos iniciais da prescrição da pretensão punitiva 

  - termos iniciais da prescrição da pretensão executória 

  - prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento 

condicional 

  - redução dos prazos de prescrição em face da idade do sujeito 

  - causas suspensivas da prescrição 

  - causas interruptivas da prescrição 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

 

1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático 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. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, volume 1, 20ª edição.  São Paulo: Editora Saraiva, 2014 

 JESUS, Damásio E. de.  Direito penal,  volume 1 - parte geral, 35ª  Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2014.  

 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 14ª edição. São Paulo: RT, 2014 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

 JESUS, Damásio E. de.  Prescrição penal. 20ª  Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2011 

  BARROS, Flavio Augusto. Direito Penal – Parte Geral, 5ª edição.  São Paulo: Editora Saraiva, 2006. 

 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal, volume 2. 31ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2014 

 PRADO, Luiz Régis. Curso de direito penal brasileiro, volume 1. 13ª Edição. São Paulo: Editora RT, 2014 

 COSTA JR., Paulo José da.Código Penal Comentado, 10ª edição, são Paulo: DPJ Editora, 2011 
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PLANO DE ENSINO 
 

Disciplina                                                           Carga Horária Semestre 

Teoria Geral do Processo  80 3º 

 

  

Objetivos Específicos da Disciplina 

O sistema de normas reguladoras da jurisdição, da ação e do processo, além da estruturação infraconstitucional dos órgãos do Poder Judiciário e de 

seus auxiliares, denomina-se direito processual.  

Em permanente processo de mutação, o direito processual está sempre a apresentar novos conceitos, imprescindíveis ao exercício e à efetivação 

prática e célere da tutela jurisdicional. 

Compete ao (a) professor (a) introduzir e orientar o acadêmico quanto ao conhecimento e à pesquisa dos fundamentos do direito processual, 

especialmente no que concerne à literatura especializada, às normas legais aplicáveis à matéria e à jurisprudência indispensável. 

 

Ementa 

Introdução ao Direito Processual. Jurisdição. Ação. Processo. Competência. Atos Processuais. Nulidades Processuais. Partes. Intervenção de 

Terceiros. Formação, Suspensão e Extinção do Processo. 

 

 

Unidade 

Carga 

Horária 

 

Subunidade 

AÇÃO 12h/a  

Jurisdição, ação e processo  Noções fundamentais de direito processuais 

Conceito e natureza jurídica da ação   

Condições da ação  Legitimidade e interesse 

  Consequências da ausência de uma condição da ação 

Elementos da ação  Partes, causa de pedir e pedido 

Classificação das ações civis  Classificações ternária e quinaria 

   

PROCESSO 10h/a  

   

Conceito e relação jurídica processual   

Pressupostos processuais  Classificação dos pressupostos processuais 

   

   

Princípios do direito processual   

   

JURISDIÇÃO 10h/a  

Conceito   

Características   

Princípios   

Meios alternativos de solução de conflitos  Autotutela autocomposição, mediação e arbitragem 

Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária   

   

   

SUJEITOS DO PROCESSO 18h/a  

   

Partes  Conceito 

  Capacidade de ser parte, capacidade processual e capacidade 

postulatória 

  Integração de capacidade 

  Sucessão e substituição processual 

   

Litisconsórcio  Conceito 

  Classificações 

  Litisconsórcio multitudinário 

  Prazo especial 

   

Intervenção de terceiros  Assistência simples e assistência litisconsorcial 

  Chamamento ao processo 

  Denunciação da lide 

  Amicus Curiae 

  Incidente de desconsideração de personalidade jurídica 

   

ATOS PROCESSUAIS 15h/a  

Conceito   
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Princípios  Publicidade, liberdade das formas e instrumentalidade 

Forma   

Tempo e lugar   

Atos das partes e atos do juiz  Pronunciamentos jurisdicionais 

Atos dos serventuários  Comunicação dos atos processuais: cartas, citações e intimações 

Prazos processuais  Classificações 

  Contagem 

  Suspensão e interrupção 

  Preclusão 

Negócio jurídico processual   

   

DA COMPETÊNCIA 15h/a  

   

Organização judiciária nacional   

Conceito   

Critérios de fixação da competência  Material 

  Pessoal 

  Funcional 

  Econômico (valor da causa) 

  Territorial 

Competência Absoluta e Relativa  Diferenças 

  Declaração da incompetência 

Modificação da competência  Foro de eleição 

  Conexão e continência 

   

Conflito de competência  Conflito de competência positivo e negativo – generalidades, 

procedimento e intervenção do Ministério Público 

Perpetuatio jurisdictionis   

 

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 

 CARREIRA ALVIM, J. E. Teoria Geral do Processo. Rio de Janeiro: Gen Forense. 

 GRINOVER, Ada Pellegrini Antonio; ARAÚJO, Carlos de; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros 

Editores. 

 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual. São Paulo: Saraiva. v.1. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 COCURUTTO, Ailton. Fundamentos de Direito Processual. São Paulo: Juarez de Oliveira. 

 FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. Condições da Ação. Enfoque sobre o interesse de agir. São Paulo: Revista dos Tribunais. 

 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva. v. 1. 

 LACERDA, Galeno. Teoria Geral do Processo. Rio de Janeiro: Forense. 

 ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Atlas. 
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