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PLANO DE ENSINO  
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Direito Administrativo I 40 4º 

 

 

Objetivos Específicos da Disciplina 

Preparar o aluno para assumir cargos na Administração Pública ou advogar para pessoas jurídicas de Direito Público.  Além disso, objetiva 

sistematizar conhecimento para as carreiras de Procurador da República, do Estado, do Município, Juízes Federal e Estadual, bem como Promotores 

de Justiça especialistas em mandado de segurança e atuantes na área do meio ambiente, assim como consultores, assessores e advogados 

administrativistas, oferecendo subsídios aos acadêmicos, estudiosos e operadores da área de Direito Administrativo. 

 

Ementa 
Conceito de Direito Administrativo e sua Evolução Histórica. Função Administrativa do Estado. Princípios Informadores. OrganizaçãoAdministrativa 

brasileira. Poderes da administração. Poder de Polícia. Ato Administrativo e Elementos. Classificação. Responsabilidade Objetiva do Estado.  

 

 

Unidade 

Carga 

Horária 

 

Sub-unidade 

Conceito e Regime jurídico administrativo 

 

04 hs/a - A expressão Administração Pública e suas implicações 

  - regime jurídico privado e público – distinções 

  - o conceito de Direito Administrativo 

  - o conceito de função administrativa do Estado 

Princípios informadores  04 hs/a - princípios doutrinários: supremacia do interesse público sobre o 

privado e da indisponibilidade pela Administração, dos interesses 

públicos 

  - Os princípios constitucionais - art. 37 “caput” da Constituição 

Federal: legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e 

eficiência.  

- Outros princípios aplicáveis: motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, autotutela, finalidade e continuidade.    

 

Organização Administrativa Brasileira 

 

04hs/a 

 

- Administração no sentido objetivo e subjetivo 

  - órgãos e Administração direta. Concentração. Centralização. 

  - classificação dos órgãos públicos. Coordenação, delegação de 

competência e controle na Administração direta.  

  Administração Indireta. Descentralização funcional ou por 

serviço. Princípios fundamentais e entidades integrantes. 

Autarquias. Fundações Governamentais. Empresas Públicas. 

Sociedades de economia mista. Agências reguladoras e 

executivas. Constituição. Relação com a pessoa que as criou. 

Controle de supervisão ministerial.     

Poderes da Administração 

 

08hs/a - conceito de poder da administração 

  - poder disciplinar e discricionariedade  

  - poder normativo ou regulamentar: espécies. Decreto executivo 

e autônomo.  

  - poder hierárquico. Delegação e avocação de competências.  

  - poder de polícia: conceito, natureza jurídica, espécies, formas. 

Características. Autoexecutoriedade 

  - limites de atuação. Princípio da proporcionalidade. 

  - Polícia Judiciária e Polícia Administrativa. Distinções 

  - licença e autorização.  

   

Ato Administrativo  

 

12hs/a - conceito de ato administrativo e sua decomposição 

  - elementos: competência, finalidade, forma, motivo, conteúdo e 

causa.  

  - atributos do ato administrativo. Presunção de legalidade, 

Presunção de legitimidade. Imperatividade. Autoexecutoriedade. 

Exigibilidade.     

  - Classificação quanto ao grau de liberdade: atos vinculados e 

atos discricionários; classificação quanto à composição da 

vontade: Simples, complexo e composto.  

  - Extinção: invalidação e revogação dos atos administrativos e 

seus limites. Prescrição e Indenização. Caducidade. Cassação. 

Contraposição. Renúncia.   

 

 

 - Vícios e teoria do desvio de poder: usurpação de função, função 

de fato, desvio, excesso e abuso de poder.  
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Responsabilidade do Estado 

 

08hs/a 

 

 

 

- Conceito e Evolução histórica. Teoria da Irresponsabilidade, 

Teorias Civilistas, Teorias publicistas: culpa do serviço público e 

teoria do risco (risco integral e risco administrativo) 

  - responsabilidade objetiva e artigo 37, §6° da CF 

  - responsabilidade do Executivo, Legislativo e Judiciário 

 

  

 - excludentes de responsabilidade estatal: caso fortuito e força 

maior, culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro  

  - Reparação do dano e ação repressiva  

  - Denunciação à lide e art. 70, III do CPC 

  - artigo 5°, inciso LXXV da CF 

  - Responsabilidade por omissão estatal  

 

 

 

 

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 

 

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.  Direito Administrativo. 25ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 15ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 35ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2009.    

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª Ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2010.  

 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 14ª Ed. São Paulo: RT, 2010.  

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012.   

 MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2010.  

 NOHARA, Irene Patrícia. Direito administrativo. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
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PLANO DE ENSINO 
 

 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Direito Penal I 80 4º 

 

 

Objetivos Específicos da Disciplina 

 

Inicialmente, concluir-se-á a matéria da parte geral.  Em seguida, o aluno será iniciado no estudo dos crimes em espécie. Para tanto, os 

delitos previstos na Parte Especial do Código Penal serão ensinados de forma padronizada, mantida a unidade de exposição, com o objetivo de fazer 

com que tudo seja transmitido de forma homogênea. Em decorrência da extensão da matéria, algumas modalidades de crime são explicadas de forma 

mais detalhada, e outras, de forma mais resumida. Mas o objetivo específico da matéria é fazer com que o aluno compreenda a estrutura de cada tipo 

penal e sua aplicação a cada caso concreto, principalmente aqueles de maior repercussão social. 

 

 

Ementa 
Crimes contra a vida. Crimes de Lesões corporais. Crimes de periclitação da vida e da saúde. Crimes contra a honra. Crimes contra a 

liberdade individual. Crimes contra o patrimônio. Estelionato e outras fraudes. 

 

 

Unidade 

Carga Horária  

Sub-unidade 

DOS CRIMES CONTRA A VIDA   

   

Crimes contra a pessoa 02 h/a proteção penal da pessoa humana e jurídica 

  consentimento do ofendido 

  classificação dos crimes contra a vida 

   

Homicídio 06 h/a conceito 

  objetividade jurídica 

  sujeitos do delito 

  elementos objetivos 

  homicídio simples (se em atividade típica de grupo de 

extermínio: crime hediondo, art. 1º da Lei n. 8072/90) 

  homicídio privilegiado 

  homicídio qualificado (crime hediondo, art. 1º da Lei n. 

8072/90) 

  distinção do art. 121, parágrafo 2º, III do CP com o art. 1º, 

parágrafo 3º da Lei n. 9455/97 

  homicídio privilegiado-qualificado 

  elemento subjetivo  

  consumação e tentativa 

  homicídio culposo e sua distinção com o artigo 302 da Lei n. 

9503/97 

  causas de aumento de pena 

  perdão judicial 

  pena e ação penal 

   

   

Participação em suicídio 02 h/a objetividade jurídica 

  sujeitos do delito 

  elementos objetivos 

  elemento subjetivo 

  qualificação doutrinária 

  consumação e tentativa 

  causas de aumento 

  pena e ação penal 

   

Infanticídio 02 h/a objetividade jurídica 

  sujeito ativo (divergências doutrinárias: crime próprio ou crime 

de mão própria e as respectivas consequências em relação ao 

concurso de agentes) 

  sujeito passivo 

  elementos objetivos (ação física, estado puerperal, elemento 

temporal) 

  elemento subjetivo 

  consumação e tentativa 

  pena e ação penal 

  distinção entre o homicídio e o infanticídio 

   

Aborto 6 h/a Conceito e objetividade jurídica 

  sujeitos do delito 
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  elementos objetivos 

  elemento subjetivo 

  consumação e tentativa 

  aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento 

  aborto provocado sem o consentimento da gestante 

  aborto provocado com o consentimento da gestante 

  aborto qualificado 

  aborto legal 

  concurso de agentes 

  pena e ação penal 

   

DAS LESÕES CORPORAIS   

   

Lesão corporal 6 h/a conceito e objetividade jurídica 

  sujeitos do crime 

  elementos objetivos 

  elemento subjetivo 

  consumação e tentativa 

  lesão corporal de natureza leve e sua distinção com o artigo 1º 

da Lei n. 9455/97 

  lesões corporais graves em sentido estrito e sua distinção com o 

artigo 1º, parágrafo 3º da Lei n. 9455/97 

  lesões corporais gravíssimas (e distinção supra) 

  lesão corporal seguida de morte 

  lesões corporais privilegiadas 

  substituição da pena 

  lesão corporal culposa e sua distinção com o artigo 303 da Lei 

n. 9503/97 

  causas de aumento de pena 

  perdão judicial 

  violência doméstica  

  pena e ação penal 

  (distinção com o crime de rixa) 

   

DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE 1 h/a noções fundamentais 

   

   

DOS CRIMES CONTRA A HONRA    

Calúnia  02 h/a conceito e objetividade jurídica 

  figuras típicas 

  núcleos do tipo (imputar, propalar e divulgar) 

  elemento normativo do tipo 

  elemento subjetivo 

  qualificação doutrinária 

  momento consumativo e tentativa 

  calúnia contra a memória dos mortos 

  distinção com o artigo 20 da Lei 5250/67  

  exceção da verdade 

  pena 

   

Difamação 02 h/a conceito e objetividade jurídica 

  sujeitos do delito 

  elementos objetivos 

  elemento subjetivo 

  qualificação doutrinária 

  momento consumativo e tentativa 

  exceção da verdade  

  pena (distinção com o artigo 21 da Lei n. 5250/67) 

   

Injúria 02 h/a conceito e objetividade jurídica 

  elementos subjetivos do tipo 

  sujeitos do delito 

  elementos objetivos 

  qualificação doutrinária 

  momento consumativo e tentativa 

  perdão judicial 

  injúria real e por preconceito  

  pena (distinção com o art. 22 da Lei n. 5250/67) 

   

Disposições comuns 02 h/a figuras típicas qualificadas 

  causas especiais de exclusão da antijuridicidade 
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  retratação 

  pedido de explicações em juízo 

  ação penal 

  ofensa à honra de autoridades públicas 

  Presidente da República; Vice-Presidente da República e outros 

chefes dos Poderes da União e dos Estados 

  chefes de governo estrangeiro 

  órgãos e funcionários públicos 

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL   

   

   

Constrangimento ilegal 02 h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos (natureza subsidiária) 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Distinção com o crime de tortura (art. 1º da Lei n. 9455/97) 

  Causa de aumento de pena 

  Concurso com crimes praticados com violência 

  Exclusão da ilicitude (salientando a divergência entre os 

doutrinadores acerca da natureza jurídica) 

  Pena e ação penal 

   

Ameaça 02 h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos (natureza subsidiária) 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Pena e ação penal 

   

Sequestro e cárcere privado 03 h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Formas qualificadas 

  Pena e ação penal 

   

Redução a condição análoga à de escravo 02 h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Figuras equiparadas 

  Penas e ação penal 

   

Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio   

   

Violação de domicílio 02 h/a Objetividade jurídica (domicílio para o Direito Civil e o 

conceito de casa) 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos (natureza subsidiária) 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Causa de aumento e abuso de autoridade (Lei n. 4898/65) 

  Exclusão da ilicitude 

  Pena e ação penal 

   

   

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO   

   

Furto 05 h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos 

- objeto material e parágrafo 3º 

- furto famélico 

  Elemento subjetivo 

- furto de uso 

  Consumação e tentativa 

  Causa de aumento 

  Furto privilegiado 
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  Furto qualificado (parágrafos 4º e 5º) 

  Pena e ação penal 

   

Furto de coisa comum 02 h/a Distinção com o furto 

   

Roubo 05 h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos (roubo próprio e roubo impróprio) 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Causas de aumento 

- emprego de arma e arma de brinquedo 

- emprego de arma e Lei n. 10826/03 

- inciso V e art. 148 do CP 

  Forma qualificada e latrocínio (crime hediondo: art. 1º, II da Lei 

n. 8072/90) 

  Pena e ação penal 

   

Extorsão 03h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Causa de aumento 

- mesmas considerações anteriores acerca do uso de arma 

  Forma qualificada 

- extorsão com resultado morte: crime hediondo, art. 1º, III da 

Lei n. 8072/90  

  Pena e ação penal 

   

Extorsão mediante sequestro 03 h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Formas qualificadas 

- Estatuto do Idoso (Lei n. 10741/03) 

  Pena e ação penal 

   

Apropriação indébita 03h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Causas de aumento 

  Pena e ação penal 

   

Apropriação indébita previdenciária 03h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Figuras equiparadas 

  Extinção da punibilidade 

  Perdão judicial e figura privilegiada 

  Pena e ação penal 

   

   

ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES   

Estelionato, Duplicata simulada e Fraude no comércio 05 hs/a conceito e objetividade jurídica 

  sujeitos do delito 

  qualificação doutrinária 

  elementos objetivos do tipo 

  elementos subjetivos do tipo 

  momento consumativo e tentativa 

  figura típica privilegiada 

  figura típica qualificada 

  pena e ação penal 

   

Abuso de incapazes 01 h/a noções fundamentais 

   

Receptação 04 hs/a conceito e objetividade jurídica 
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  figuras típicas 

  sujeitos do delito 

  objeto material 

  pressuposto 

  qualificação doutrinária 

  receptação dolosa própria 

  receptação dolosa imprópria 

  momento consumativo e tentativa 

  elementos subjetivos do tipo 

  receptação qualificada - Artigo 180, parágrafo 1° e 2° 

(modificação da Lei 9.426/96) 

  receptação culposa 

  perdão judicial 

  pena e ação penal 

  disposições gerais dos crimes contra o patrimônio 

   

   

Disposições gerais 02 h/a Imunidades absolutas (escusas absolutórias) 

  Imunidades relativas 

  Exclusão das imunidades 

 

 

 

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 2, 14ª edição.  São Paulo: Editora Saraiva, 2014. 

 JESUS, Damásio E. de.  Direito penal,volume 2 - parte geral, 33ª  Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.  

 CAMPOS, Pedro Franco de, e outros. Direito penal aplicado,5ª  Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

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

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

 PRADO, Luiz Régis. Curso de direito penal brasileiro, volume 2. 11ª  Edição. São Paulo: Editora RT, 2013. 

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

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

 

 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Obrigações 80 4º 

 

  

Objetivos Específicos da Disciplina 

Fixação dos conceitos gerais dos contratos na teoria das obrigações e desenvolvimento conceitual da responsabilidade contratual em suas espécies.  

 

 

Ementa da disciplina 

A obrigação. Obrigação de dar. Obrigação de fazer. Obrigação de não fazer. Obrigações alternativas. Obrigações divisíveis e indivisíveis. Obrigações 

solidárias (ativas e passivas). Obrigações “propter rem”. Efeitos Gerais das Obrigações. Outras modalidades de obrigações. Pagamento. Pagamento 

indireto. Pagamento indevido. Cessão de crédito e assunção de dívidas. Responsabilidade pelo descumprimento das obrigações – Noções Gerais. 

Responsabilidade Contratual. Cláusula Penal e Arras. Honorários de Advogado como Conseqüência da Responsabilidade Contratual Juros e Correção 

Monetária.  

 

 

Unidade Carga 

Horária 

Sub-unidade 

A OBRIGAÇÃO 6 h/a Conceito e evolução  

Elementos constitutivos  

Fontes das obrigações  

Diferenças entre direitos reais e pessoais 

OBRIGAÇÃO DE DAR 4 h/a Conceito, espécies e regime jurídico 

OBRIGAÇÃO DE FAZER 4 h/a Conceito, espécies e regime jurídico 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 4 h/a Conceito, espécies e regime jurídico 

OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS 2 h/a Conceito, espécies e regime jurídico 

OBRIGAÇÕES DIVISÍVEIS E INDIVISÍVEIS 2 h/a Conceito  e regime jurídico 

OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS (ATIVAS E PASSIVAS) 4 h/a Conceito, espécies e regime jurídico 

OBRIGAÇÕES PROPTER REM 2 h/a Noção e regime jurídico 

EFEITOS GERAIS DAS OBRIGAÇÕES 2 h/a  

OUTRAS MODALIDADES DE OBRIGAÇÕES 2 h/a Obrigações de meio e de resultado  

Obrigações civis e naturais  

Obrigações puras e simples, condicionais, a termo e modais 

Obrigações de execução instantânea, diferida e periódica 

Obrigações principais e acessórias  

Obrigações líquidas e ilíquidas 

PAGAMENTO 10 h/a Conceito e espécies  

Sujeitos  

Objeto do pagamento  

Lugar do pagamento  

Tempo do pagamento  

Prova do pagamento 

PAGAMENTO INDIRETO 15h/a Consignação 

Sub-rogação (pessoal e real) 

Imputação em pagamento 

Dação em pagamento 

Novação 

Compensação 

Confusão 

Remissão de dívidas 

PAGAMENTO INDEVIDO 3 h/a Noção 

Accipiens de boa e de má fé 

Recebimento indevido de imóvel 

Pagamento indevido sem direito à repetição 

Requisitos da ação in rem verso 

CESSÃO DE CRÉDITO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS 3 h/a Conceito 

Objeto 

Formas 

Requisitos 

Efeitos 

RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DAS 

OBRIGAÇÕES - NOÇÕES GERAIS 

2 h/a Conceito e Espécies: contratual e extracontratual; objetiva e 

subjetiva 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL 4 h/a Mora e inadimplemento absoluto 

Conceito 

Semelhanças e diferenças 

Espécies e requisitos 

Ausência de culpa 

Purgação da mora 

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


 CURSO DE DIREITO 
 

2 

Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU 
E-mail: direito@fmu.br - INTERNET: http://www.fmu.br 

CLÁUSULA PENAL E ARRAS 4 h/a Conceito 

Natureza jurídica 

Objetivos 

Espécies 

Valor e limitações 

Arras: conceito, função e diferença para a cláusula penal 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO COMO CONSEQUENCIA 

DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL 

2 h/a Diferenças entre as espécies de honorários – honorários de 

sucumbência e decorrentes do direito material. Regime jurídico. 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 5 h/a Conceito 

Distinção de correção monetária (conceito) 

Espécies de juros: legais e convencionais; moratórios e 

compensatórios; simples e compostos 

Anatocismo 

Usura 

Correção monetária durante o cumprimento das obrigações e 

como consequência do descumprimento 

 

 

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 

 

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

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.   

 DINIZ, Maria Helena.Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol.2; São Paulo, Saraiva, 26ª Ed., 2010. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 CAMILLO, Carlos Eduardo Nicoleti; FUJITA, Jorge Shiguemitsu; TALAVERA; Glauber Moreno ; SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio (orgs.). 

Comentários ao Código Civil. 2ª ed. . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil 2. 34a ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Do descumprimento das obrigações. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2007. 

 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 

Processo Civil (Conhecimento) 80 4º 

 

Objetivos Específicos da Disciplina 

O sistema de normas reguladoras da jurisdição, da ação e do processo, no âmbito civil, além da estruturação infraconstitucional dos órgãos do Poder Judiciário 

e de seus auxiliares, denomina-se direito processual civil.  

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 do direito processual civil, especialmente no que concerne 

à literatura especializada, às normas legais aplicáveis à matéria e à jurisprudência indispensável. 

 

Ementa 

PETIÇÃO INICIAL. RESPOSTA DO. PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES E JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. PROVAS. SENTENÇA. COISA JULGADA 

 

Unidade 

Carga 

Horária 

 

Subunidade 

PETIÇÃO INICIAL  15 h/a  

REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL  Endereçamento, qualificação, causa de pedir, pedido, valor da 

causa, requerimento de citação, provas e a opção do autor pela 

realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação 

 Juízo de admissibilidade da petição inicial  Saneamento da petição inicial 

  Indeferimento da petição inicial 

  Improcedência liminar 

  Despacho liminar positivo e audiência de conciliação ou de 

mediação 

RESPOSTA DO RÉU  10 h/a  

PRAZO   

FORMAS DE RESPOSTA  Contestação e reconvenção 

CONTESTAÇÃO  Defesa processual e defesa de mérito. Possibilidade de correção da 

ilegitimidade passiva ad causam. 

  Revelia 

  Princípio da eventualidade e alegações posteriores 

 10 h/a Reconvenção 

PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES E JULGAMENTO 

CONFORME O ESTADO DO PROCESSO 

5 h/a Providências preliminares 

  Extinção do processo 

  Julgamento antecipado do mérito 

  Julgamento antecipado parcial do mérito 

  Saneamento do processo 

  Instrução processual 

   

PROVAS   

TEORIA GERAL DAS PROVAS 10 h/a Conceito; objeto; sistemas de avaliação; ônus da prova; meios de 

prova; prova emprestada; prova ilegal. 

   

PROVAS EM ESPÉCIE 10 h/a Depoimento pessoal e confissão; prova documental; prova pericial; 

prova testemunhal e outros meios de prova. 

   

SENTENÇA 10 h/a Pronunciamentos jurisdicionais 

  Conceito 

  Classificações 

  Requisitos ou elementos essenciais. Fundamentação qualificada. 

  Modificação 

   

COISA JULGADA 10 h/a Coisa julgada formal e coisa julgada material 

  Limites 

  Eficácia preclusiva 

  Reexame necessário 

 

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. 
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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 

 

 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva. v.2. 

 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Processo Civil. Saraiva.  

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense. v. I 

 

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. 

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

 __________. Novo Curso de Direito Processual. São Paulo: Saraiva. v. 2. 

 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva. v. 2. 
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PLANO DE ENSINO 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Títulos de Crédito e Mercado de Capitais 40 4º 

 
 
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 
 

Propiciar aos alunos a base dogmática dos institutos jurídicos do ordenamento empresarial pátrio, possibilitando o 
desenvolvimento do estudo dos títulos de créditos, tanto os próprios quanto os impróprios, sempre com ênfase às questões 
cambiárias indispensáveis ao futuro exercício da profissão, possibilitando, ainda, o estudo do mercado de capitais.  
 
2. EMENTA DA DISCIPLINA 
 
Títulos de crédito. Nota promissória. Letra de câmbio. Duplicata mercantil. Cheques. Conhecimento de depósito e warrant. 
Conhecimento de transporte. Outros títulos de crédito. Mercado de Capitais.  
 

Unidade 
 

Carga 
Horária 

Sub-unidade 
 

1. TEORIA GERAL DOS TÍTULOS DE CRÉDITO 1 h/a Noções. Função econômica. Natureza jurídica. Evolução 
histórica. Regime jurídico: Código Civil e Legislação 
especial. Espécies.   

1.1. PRINCÍPIOS DO DIREITO CAMBIÁRIO 2 h/a Cartularidade; literalidade; autonomia; independência;  
abstração e seus efeitos (inoponibilidade das exceções 
pessoais a terceiro de boa-fé).  

1.2. CLASSIFICACAO  2 h/a Quanto ao modelo; emissão; estrutura e circulação.  

2. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO    

2.1. SAQUE OU EMISSAO  2 h/a Noções. Natureza jurídica. Efeitos.  

2.2. FORMAS DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO  2 h/a Conceito. Formas. Efeitos. 

2.2.1. ENDOSSO 2 h/a Conceito. Natureza jurídica. Efeitos. Espécies: em branco 
e em preto. Restrições: cláusula proibitiva de endosso; 
impossibilidade de endosso parcial. Classificação: endosso 
póstumo, endosso mandato e endosso caução. Distinção 
com cessão civil de crédito.    

2.3. ACEITE 2 h/a Conceito. Natureza jurídica. Espécies: parcial e total; 
facultativo e obrigatório. Recusa e seus efeitos.  

2.4. AVAL 2 h/a Conceito. Natureza jurídica. Efeitos. Espécies: parcial e 
total; sucessivo e simultâneo. Distinção com a fiança.  

3. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 2 h/a Vencimento. Pagamento. Protesto cambial: conceito, 
regime jurídico, espécies (por falta de pagamento, por 
falta de aceite e por falta de devolução), sustação e 
cancelamento. Ação cambial. Prescrição.   

4. TÍTULOS CAMBIAIS 2 h/a Noções: origem e evolução histórica. Função econômica. 
Espécies. Regime jurídico: Decreto n. 2.044 de 1908 e Lei 
Uniforme de Genebra.  

4.1. LETRA DE CAMBIO 2 h/a Conceito. Requisitos essenciais. Figuras intervenientes. 
Saque. Vencimento. Pagamento. Cobrança judicial. 
Prescrição.  

4.2. NOTA PROMISSÓRIA 2 h/a Conceito. Requisitos essenciais. Figuras intervenientes. 
Saque. Vencimento. Pagamento. Cobrança judicial. 
Prescrição.  

5. TÍTULOS CAMBIARIFORMES 1 h/a Noções. Função econômica. Regime jurídico.  

5.1. DUPLICATAS 2 h/a Conceito. Legislação aplicável: Lei n. 5.474/68). Requisitos 
essenciais. Figuras intervenientes. Espécies: duplicata 
mercantil e de serviços. Saque: título causal. Aceite. 
Duplicata escritural. Triplicata. Pagamento. Vencimento. 
Protesto. Duplicata eletrônica. Cobrança judicial. 
Prescrição.  

5.2. CHEQUES 2 h/a Conceito. Legislação aplicável: Lei n. 7.357/85. Requisitos 
essenciais. Figuras intervenientes. Espécies. Emissão. 
Pagamento: prazo para apresentação. Antedatamento do 
cheque e seus efeitos. Cobrança judicial. Prescrição.  

6. OUTROS TÍTULOS DE CRÉDITO   

6.1. TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE MERCADORIAS 2 h/a Conceito. Regime jurídico. Espécies: conhecimento de 
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transporte, conhecimento de depósito e warrant.  

6.2. TÍTULOS BANCÁRIOS 2 h/a Conceito. Regime jurídico. Espécies: cédulas e notas de 
crédito.  

7. MERCADO DE CAPITAIS 2 h/a Conceito, natureza, função econômica, formação, 
composição: mercado primário e secundário.  

7.1. VALORES MOBILIÁRIOS 2 h/a Debêntures, Partes beneficiárias, Bônus de Subscrição, 
Commercialpaper, Promissory Notes: conceito, 
características e espécies.  

7.2. ÓRGAO REGULADOR 2 h/a Comissão de Valores Mobiliários: natureza, composição e 
atribuições.  

7.3. SISTEMA REPRESSIVO DE CONDUTAS 2 h/a Condutas lesivas ao mercado: Insider Tradinge sistema de 
repressão.  

 
3. 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. 
 
 
 
4. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
 

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

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

 PEDRO, Paulo Roberto Bastos. Curso de Direito Empresarial. São Paulo: RT, 2. ed., 2014.  
 

 
 
5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

 BERTOLDI, Marcelo M. Curso Avançado de Direito Comercial. 5ª ed. rev. e atual., São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2014. 

 MARTINS, Fran. Títulos de crédito. 16. ed. atual. São Paulo: Forense, 2014.  

 MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012, v. 2 e 3. 

 TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. 3ª ed. São Paulo. Atlas. 2011. 

 VERCOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito Comercial. São Paulo: RT, 2014. 

 
 
 

Aprovado pelo Departamento 

 

 

 

Assinatura Chefe de Departamento  

 

Data: 07.08.2015 
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