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PLANO DE ENSINO 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Direito Administrativo II 80 5º 

 

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 
Licitação. Procedimento e Modalidades. Teoria Geral dos Contratos Administrativos. Consórcios e Convênios públicos. Intervenção do Estado na 

propriedade. Desapropriação. Controle da Administração Pública. Processo Administrativo. Improbidade Administrativa. Bens Públicos. Categorias. 

Agentes Públicos.  

 

 

Unidade 

Carga 

Horária 

 

Sub-unidade 

Licitações Públicas e a Lei 8666/93 12hs/a a) Conceito. Finalidades e princípios. Igualdade. 

Impessoalidadeouimparcialidade; Competitividade; Vinculação ao 

instrumento convocatório. Julgamentoobjetivo. Garantia aos 

ofertantes da fiscalização do certame. 

  b) Os obrigados a licitar e os obrigadosapenas aos princípios 

retores da licitação. 

  c) Dispensa e Inexigibilidade de licitação. 

  d) Modalidades: Concorrência. Tomada de Preços. Convite. 

Concurso. Leilão e Pregão (presencial e eletrônico). Registro 

Cadastral e Comissão de Licitação. 

  e) Fases da Licitação. Abertura (edital, cartaou convocação), 

Habilitação, Classificação, Julgamento, Homologação e 

Adjudicação. 

  f) Revogação e Invalidação. 

  g) Controle. Sanções. Recursos Administrativos. Crimes na Lei 

8666/93 

  h) Participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

Favorecimento.  

Teoria Geral dos Contratos Administrativos 12hs/a - Definição e Regime Jurídico 

  - Cláusulas exorbitantes e o art. 58 da Lei 8666/93 

  - Execução dos Contratos 

  - Obrigações do contratado 

  - Alterações Contratuais e art. 65, §2° da Lei 8666/93 

  - Extinção do Contrato e Anulação 

  - Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

  - Teoria dos Riscos e Mutabilidade 

  - Fato do príncipe, fato da Administração e álea econômica 

  - “exceptio non adimpleticontractus” e o direito administrativo 

   

Convênios e Consórcios 04hs/a - Consórcios e Convênios. Conceito e Diferenças. Natureza não 

contratual  

  - Consórcios Públicos e a Lei 11.107/2005. Conceito. 

Procedimento e Características 

Intervenção do Estado na propriedade privada 10hs/a - Fundamento Constitucional. Direito de Propriedade. Art. 5°, 

inciso XXII da CF 

  - Função Social e art. 5°, inciso XXIII da CF. Propriedade Urbana 

e Rural 

  - A política urbana e o Estatuto da Cidade. Natureza Jurídica do 

Estatuto. Diretrizes Gerais. Instrumentos gerais da política urbana  

  - Modalidades: Limitações Administrativas, Servidões, 

Tombamento, Ocupação Temporária, Requisição e 

Desapropriação. Diferenças 

   - Desapropriação Ordinária e o Decreto 3365/41. Conceito. 

Pressupostos. Legitimidade ativa e passiva. Competências 

especiais. Desapropriação indireta e por zona. Procedimento. 

Retrocessão e Indenização. Art. 243 da CF e confisco. Forma 

originária de aquisição da Propriedade  

Controle da Administração Pública 08hs/a - Espécies de controle: administrativo, legislativo e judicial 

  - Controle Administrativo. Espécies: controle hierárquico e 

supervisão ministerial. Recurso hierárquico próprio e impróprio 

  - Controle Legislativo. Formas: político e orçamentário. Controle 
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financeiro e orçamentário e o Tribunal de Contas 

  - Controle Judicial. Esgotamento das vias Administrativas. Art. 5°, 

inciso XXXV da CF. Ações de controle. Coisa Julgada 

Administrativa e Coisa Julgada Material 

Processo Administrativo 08hs/a - Processo ou Procedimento Administrativo? 

  - Conceito 

  - Princípios informadores 

  - Instauração 

  - Modalidades: processo administrativo disciplinar e art. 41 da CF; 

Sindicância ou inquérito Administrativo e Verdade Sabida 

  - Aspectos Gerais da Lei 9784/99 e o processo administrativo na 

esfera federal 

Improbidade Administrativa  08hs/a - Conceito e a Lei 8429/92. Art. 37, §4° da CF 

  - Probidade e Moralidade 

  - Sujeito Ativo e Passivo 

  - Independência e Concomitância de instâncias 

  - Ação judicial de apuração 

  - Prescrição e Procedimento 

  - Sanções da Lei 8429/92 

Bens Públicos 06hs/a - Definição, Regime Jurídico e Uso dos bens públicos. 

  - Espécies: bens de uso comum do povo, bens de uso especial e 

bens dominicais. Atributos 

  - Afetação e desafetação.  

Agentes públicos e suas categorias 12hs/a - conceito e natureza jurídica do vínculo entre o agente e o Estado 

  - regras constitucionais aplicáveis (art. 37 e seguintes CF) 

  - empregos 

  - cargo e função 

  - direitos e vantagens 

  - Cargos em comissão, efetivo e vitalício 

  - Categorias de agentes públicos 

  - remuneração: vencimento e subsídio  

  - demissão e exoneração 

 

 

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 

 

 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 

 

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

 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 10a ed. São Paulo: RT, 2014. 
 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.  

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

 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Direito Penal II 80 5º 

 

Objetivos Específicos da Disciplina 

O aluno concluirá o estudo dos crimes em espécie. Os delitos previstos na Parte Especial do Código Penal são analisados 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, conseqüentemente, 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 o patrimônio (parte II). Disposições gerais dos crimes contra o patrimônio. Crimes contra os sentimentos religiosos. Contra o 

respeito aos mortos. Crimes contra os Costumes. Crimes contra a saúde pública. Crimes contra a paz pública. Crimes contra a fé pública. 

Crimes contra a Administração Pública. Crimes praticados por funcionário público contra a Administração em Geral. Crimes praticados por 

particular contra a Administração em Geral. 

  

 

Unidade 

Carga 

Horária 

 

Sub-unidade 

DOS CRIMES CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS   

Destruição, subtração ou ocultação de cadáver 02 hs/a conceito e objetividade jurídica 

  sujeitos do crime 

  elementos objetivos  e subjetivo do tipo 

  qualificação doutrinária 

  consumação e tentativa 

  concurso de crimes 

  pena e ação penal 

Vilipêndio a cadáver 02 hs/a conceito e objetividade jurídica 

  sujeitos do crime 

  elementos objetivos  e subjetivo do tipo 

  qualificação doutrinária 

  consumação e tentativa 

  concurso de crimes 

  pena e ação penal 

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL   

Crimes contra a liberdade Sexual   

Estupro 04 hs/a  

  conceito e objetividade jurídica 

  sujeitos do crime 

  elementos objetivos  e subjetivo do tipo 

  qualificação doutrinária 

  consumação e tentativa 

  causas de aumento de pena 

  Forrmas qualificadas 

  pena 

Assédio Sexual 02 hs/a conceito e objetividade jurídica 

  sujeitos do crime 

  elementos objetivos  e subjetivo do tipo 

  qualificação doutrinária 

  consumação e tentativa 

  Pena 

DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEIS   

Do estupro de vulnerável 02 hs/a conceito e objetividade jurídica 

  
sujeitos do crime 

conceito de vulnerável 

  elementos objetivos  e subjetivo do tipo 

  consumação e tentativa 

  
formas qualificadas 

pena 

Da corrupção de menores 02 hs/a 

Conceito e objetividade jurídica 

Sujeitos do crime 

Elementos objetivo e subjetivo 

Consumação e tentativa 

Pena 

 

Da satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou 02 hs/a Conceito e objetividade jurídica 
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adolescente Sujeitos do crime 

Elementos objetivo e subjetivo 

Consumação e tentativa 

Pena 

Do favorecimento da prostituição ou outra forma de 

exploração de vulnerável 
02 hs/a 

Conceito e objetividade jurídicaa 

Sujeitos do crime 

Elementos objetivo e subjetivo 

Consumação e tentativa 

Pena 

Figuras equiparadas 

Efeito obrigatório da condenação 

Disposições gerais dos crimes contra a dignidade sexual 04 hs/a  

  ação penal 

  causas especiais de aumento de pena  

DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA 

FIM DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE 

EXPLORAÇÃO SEXUAL 

  

Tráfico internacional de pessoas para o fim de exploração 

sexual 
03 hs/a conceito e objetividade jurídica 

  sujeitos do crime 

  elementos objetivos  e subjetivo do tipo 

  qualificação doutrinária 

  consumação e tentativa 

  

Qualificadoras 

Figuras equiparadas 

Aumento de pena 

  pena e ação penal 

Tráfico interno de pessoas para o fim de exploração sexual 03 hs/a conceito e objetividade jurídica 

  sujeitos do crime 

  elementos objetivos  e subjetivo do tipo 

  qualificação doutrinária 

  consumação e tentativa 

  
Causas de aumento 

Figuras equiparadas 

  pena e ação penal 

DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA   

FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU 

ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS 

TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS0 

04 hs/a conceito  

  objetividade jurídica 

  sujeitos do delito 

  elementos objetivos e subjetivo 

  figuras equiparadas 

  consumação e tentativa 

  causa especiais de aumento de pena 

  crime culposo 

  pena e ação penal 

DOS CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA 02 hs/a conceito  

  objetividade jurídica 

  sujeitos do delito 

  elementos objetivos e subjetivo 

  consumação e tentativa 

  causa especial de aumento de pena 

  pena e ação penal 

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA 02 hs/a Noções fundamentais 

DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA.   

Moeda falsa 02 h/a noções fundamentais 

Crimes assimilados ao de moeda falsa   

Petrechos para falsificação de moeda   

DA FALSIDADE DOCUMENTAL   

Falsificação de documento público 04 hs/a Conceito 

  objetividade jurídica 

  sujeitos do delito 

  objeto material 

  elementos objetivos e subjetivo 

  elemento normativo 

  consumação e tentativa e tipo qualificado 
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  pena e ação penal 

Falsificação de documento particular  itens idênticos  ao do crime anterior. 

Falsidade ideológica 02 hs/a conceito e objetividade jurídica 

  sujeitos do delito 

  objeto material 

  elementos objetivos e subjetivo 

  elemento normativo 

  consumação e tentativa 

  tipo qualificado 

  pena e ação penal 

Uso de documento falso 02 hs/a conceito  

  objetividade jurídica 

  sujeitos do delito 

  elementos objetivos e subjetivo 

  consumação e tentativa 

  concurso de crimes. 

  pena e ação penal 

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
  

Funcionário público 02 hs/a conceito para efeitos penais 

  funcionário público por equiparação 

  causa de aumento de pena 

DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 
  

Peculato 04 hs/a conceito e objetividade jurídica 

  objeto material 

  sujeitos do delito 

  figuras típicas 

  elementos objetivos e subjetivo do tipo 

  elemento normativo do tipo 

  consumação e tentativa 

  peculato furto  

  peculato culposo 

  penas e ação penal 

  extinção da punibilidade e redução de pena 

Peculato mediante erro de outrem 02 hs/a conceito e objetividade jurídica 

  objeto material 

  sujeitos do delito 

  figuras típicas 

  elementos objetivos e subjetivo do tipo 

  elemento normativo do tipo 

  consumação e tentativa 

  pena e ação penal 

Concussão 02hs/a conceito e objetividade jurídica  

  sujeitos do delito 

  elementos do tipo 

  qualificação doutrinária  

  momento consumativo e tentativa 

  pena e ação penal 

  Excesso de exação 

Corrupção passiva 02 hs/a conceito e objetividade jurídica  

  sujeitos do delito 

  elementos do tipo 

  qualificação doutrinária  

  momento consumativo e tentativa 

  causa de aumento de pena 

  corrupção passiva própria privilegiada 

  penas e ação penal 

Descaminho 02 hs/a Noções fundamentais 

   

Contrabando 02 hs/a Noções fundamentais 

   

   

   

Prevaricação 02 hs/a conceito e objetividade jurídica  

  sujeitos do delito 
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  elementos do tipo 

  qualificação doutrinária  

  momento consumativo e tentativa 

  pena e ação penal 

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR 

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 
  

Resistência 01 hs/a conceito e objetividade jurídica  

  sujeitos do delito 

  elementos do tipo 

  qualificação doutrinária  

  momento consumativo e tentativa 

  tipo qualificado 

  concurso de crimes  

  penas e ação penal 

Desobediência 01 hs/a conceito e objetividade jurídica  

  sujeitos do delito 

  elementos do tipo 

  qualificação doutrinária  

  momento consumativo e tentativa 

  pena e ação penal 

Desacato 01 hs/a conceito e objetividade jurídica  

  sujeitos do delito 

  elementos do tipo 

  qualificação doutrinária  

  momento consumativo e tentativa 

  concurso de crimes 

  pena e ação penal 

Corrupção ativa 02 hs/a conceito e objetividade jurídica  

  sujeitos do delito 

  elementos do tipo 

  qualificação doutrinária  

  momento consumativo e tentativa 

  causa de aumento de pena 

  pena e ação penal 

Contrabando e descaminho 02 hs/a conceito e objetividade jurídica  

  sujeitos do delito 

  elementos do tipo 

  questão prejudicial  

  princípio da especialidade 

  consumação e tentativa 

  contrabando ou descaminho por assimilação 

  causa de aumento de pena 

  pena e ação penal 

  extinção da punibilidade  

  perdimento de bens 

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA 

JUSTIÇA 
  

Denunciação caluniosa, Comunicação falsa de crime e 

Auto-acusação falsa 
03 h/a -conceito e objetividade jurídica  

  -sujeitos do delito 

  -elementos do tipo 

  -qualificação doutrinária  

  -momento consumativo e tentativa 

  -causa de aumento de pena 

  -causa de diminuição de pena 

  -pena e ação penal 

Falso testemunho ou falsa perícia – Corrupção ativa de 

testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. 
03 h/a -conceitos e objetividade jurídica  

  -sujeitos do delito 

  -elementos do tipo 

  -concurso de agentes 

  -qualificação doutrinária  

  -momento consumativo e tentativa 

Favorecimento processual, favorecimento pessoal e 

favorecimento real 
03 h/a -conceitos e objetividade jurídica  
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  -sujeitos do delito 

  -concurso de agentes 

  -qualificação doutrinária  

  -momento consumativo e tentativa 

  -escusa absolutória  

  -penas e ação penal 

 

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 3, 14ª edição.  São Paulo: Editora Saraiva, 2014 

 JESUS, Damásio E. de.  Direito penal, volume 2. 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 

 

 FRANCO, Alberto Silva e outros. Código Penal Comentado e sua Interpretação Jurisprudencial, São Paulo: RT, 2003.  

 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal, volume 3. 28ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2014. 

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

 NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. Volume 3, Saraiva. São Paulo: 2004.   

 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 6ª edição. São Paulo: RT, 2006. 

 TELES, Ney Moura. Direito Penal, volume 2. 4ª Edição. São Paulo: Atlas,  2014. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Filosofia  40 5º 

 
 
Objetivos: 
O Ensino da Filosofia tem por finalidade desenvolver no estudante a capacidade crítico-axiológica, o rigor e o método no pensar, 
visando propiciar uma reflexão crítica não apenas sobre o direito e sua ciência, mas, especialmente, sobre a Justiça, como finalidade 
última do Direito. 
 
 
Ementa: 
O estudo da Filosofia pretende propiciar, num primeiro momento, a reflexão crítica do estudante sobre os fins e fundamentos do 
Direito. Posteriormente, porém não menos relevante, o estudo da Filosofia objetiva estimular o estudante a pensar a Lei e o Direito sob 
o aspecto ético, mais especificamente, sobre a Lei e seu fundamento justo, problema dos mais intrigantes da denominada “pós-
modernidade” ou, como preferem alguns, da modernidade tardia.  
Assim, o pensar filosófico convida o aluno a realizar uma reflexão crítica da experiência jurídica, possibilitando ao futuro profissional 
familiarizar-se com o fundamento ético do direito, possibilitando, dessa forma, o desenvolvimento de uma consciência aberta à 
compreensão da realidade social, base da ciência que estuda e que, fundamentalmente, aplicará. 
 
 

UNIDADE 
Carga 

Horária 
Subunidade 

O Espírito Filosófico Greco-
romano. Os Avatares da Justiça. 

10h/a 

Notas introdutórias. Apresentação do Plano de Ensino. Os pré-socráticos.  

Sócrates: ética, educação, virtude e obediência. 

Política, direito e justiça em Platão. 

Aristóteles: a justiça e suas espécies. Equidade e prudência. 

 
O Pensamento Jusfilosófico da 
Idade Média 

4h/a 
A justiça em Agostinho 

Tomás de Aquino e o tratado das leis e da justiça (a relação entre lei eterna, 
natural, humana e divina). 

O pensamento Jusfilosófico 
Moderno 

18h/a 

Racionalismo e ruptura com a visão teocrática. Contratualismo. 

Jusnaturalismo 

Direito, moralidade e justiça (Kant). 

 A filosofia e a doutrina do estado (Hegel) 

Normativismo jurídico (Hans Kelsen).  

O positivismo jurídico inglês e a filosofia jurídica utilitarista  

O Pensamento Jusfilosófico Pós-
Moderno  

8h/a 

O realismo jurídico norte-americano. 

As teorias críticas do Direito. 

O Direito como sistema.  

O problema da decidibilidade no Direito: pluralismo jurídico e desobediência 
civil.  

 
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 

 

 BITTAR, Eduardo C.B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de.  Curso de filosofia do direito.  10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 2010. 

 CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Atica, 2010. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução e notas Edson Bini. 2. ed. Bauru: EDIPRO, 2009.   
 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Tradução de Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti. 2. ed. São 

Paulo: EDIPRO, 2003.   

 CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia. 3. ed. São Paulo: Atica, 2006. 

 GONZAGA, Álvaro Luis Travassos de Azevedo; ROQUE, Nathaly Campitelli (Org.). Vade mecum humanístico. São Paulo: 
RT, 2010. 

 PLATÃO. Diálogos: O Banquete, apologia de Sócrates. Tradução direta do grego de Carlos Alberto Nunes. 2. ed. rev. 
Belém: EDUFPA, 2001.  
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PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Processo Constitucional  40 5º 

 

Objetivos Específicos da Disciplina 

A disciplina Direito Processual Constitucional tem por finalidade trazer o conhecimento dos principais instrumentos de efetivação dos preceitos 

estabelecidos na Carta Magna. A disciplina aborda os principais pontos da Jurisdição Constitucional. 

 

Ementa 

Direito Processual Constitucional. Sistema Processual. Controle de Constitucionalidade. Writs Constitucionais. Comissão Parlamentar de 

Inquérito. Jurisdição Constitucional. 

 

UNIDADE CARGA 

HORÁRIA 

Sub-Unidade 

INTRODUÇÃO Á DISCIPLINA DIREITO 

PROCESSUAL CONSTITUCIONAL 

3h/a A Constituição, o Processo e o Direito Constitucional Processual. 

DIREITOS FUNDAMENTAIS E OS PRINCÍPIOS DO 

DIREITO CONSTITUCIONAL PROCESSUAL. 

4h/a Direitos e Garantias. Princípios Constitucionais. Direito 

Processual Constitucional 

SISTEMA PROCESSUAL BRASILEIRO 5h/a Sistema Jurídico e Supremacia Constitucional 

PRESSUPOSTOS DE VALIDADE NO SISTEMA 

JURÍDICO 

      4h/a Existência, Vigência, Validade e Eficácia da Norma Jurídica. 

Nulidades no Direito Público. 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 6 h/a Formas e sistemas de controle. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 3 h/a Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Ação Declaratória 

de Inconstitucionalidade por Omissão. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade Interventiva. 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 3 h/a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

WRITS CONSTITUCIONAIS 3 h/a Mandado de Injunção, Mandado de Segurança e Mandado de 

Segurança Coletivo. 

WRITS CONSTITUCIONAIS 3 h/a Habeas Data. Habeas Corpus. Ação Popular. Ação Civil Pública 

JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 6 h/a Competência Constitucional. Órgãos Judiciais. 

 

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 

 

 SIQUEIRA JR., Paulo Hamilton. Direito Processual Constitucional. São Paulo: Saraiva, 6ª edição, 2012. 

 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Direito Processual Constitucional. 4ª ed. São Paulo : Saraiva, 2011. 

 MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Direito Processual Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 5ª edição, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

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

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

Constitucional. São Paulo: Saraiva, 10ª edição, 2015. 

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

2013. 
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 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 30ª edição, 2014. 

 SILVA, JOSÉ AFONSO DA. CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO. 37ª ED. SÃO PAULO: MALHEIROS, 2014.  
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PLANO DE ENSINO 
 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Recursos Civis 40 5º 

 
 
 
Objetivos Específicos da Disciplina 
A normatização comportamental da criatura  e  suas  relações, envolve  conjunto  abrangente  de  princípios  gerais  e  positivos  que  orientam  
a  condição  social,  em  observância  às  regras  jurídicas, tendo como função  estatal  de  mecanismo  orientador  o  processo. 
A importância da matéria processual, conhecida como formal ou instrumental, e os novos conceitos empregados, relativos ao binômio 
direito - processo, são imprescindíveis para  o exercício e  efetivação  prática  e   célere da  tutela  pretendida. 
Considerando ser o direito processual mecanismo básico e  essencial  na  esfera  judicial  para  outorga  da  prestação jurisdicional,  compete  
o  (a) professor  (a)  introduzir  e  orientar  o  acadêmico quanto ao amplo e permanente conhecimento,  pesquisa,  literatura  e jurisprudência, 
impondo-se, para tanto, o cumprimento integral  do  conteúdo  programático concernente a  respectiva  série  a  ser  ministrada no ano  letivo. 
 
Ementa 
Teoria geral dos recursos. Espécies Recursais. 
 

 
Unidade 

Carga 
Horária 

 
Subunidade 

1. TEORIA GERAL DOS RECURSOS 10 h/a Conceito 

  Princípios 

  Requisitos de admissibilidade 

  Juízo de admissibilidade e juízo de mérito 

  Efeitos 

  Recurso adesivo 

   

2. RECURSOS EM ESPÉCIE E TUTELA DAS CAUSAS 
REPETITIVAS 

  

APELAÇÃO 06 h/a  

AGRAVO DE INSTRUMENTO 10 h/a  

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 02 h/a  

RECURSO ORDINÁRIO 01 h/a  

RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO  04h/a  

MICROSSISTEMA DA TUTELA DE CAUSAS REPETITIVAS E 
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 04 h/a Recursos repetitivos e incidente de resolução de demandas 
repetitivas. Incidente de assunção de competência. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 01 h/a  

 
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 

 

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

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

 NETTO, Nelson Rodrigues. Recursos no Processo Civil. São Paulo: Dialética.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 NOTARIANO JUNIOR, Antonio de Pádua. Agravo contra as decisões de primeiro grau - de acordo com a Lei 11.187/2005. São Paulo: 

Método. 

 NETTO, Nelson Rodrigues. Interposição Conjunta de Recurso Extraordinário e de Recursos Especial. São Paulo: Dialética. 
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Plano de Ensino 
 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Teoria da Jurisdição 40 5º 

 
 
Objetivos Específicos da Disciplina 
A normatização comportamental da criatura e suas relações, envolve conjunto abrangente de princípios gerais e positivos que orientama  
condição  social,  em  observância  às  regras  jurídicas, tendo como função  estatal  de  mecanismo  orientador  o  processo. 
A importância da matériaprocessual,  conhecida  como  formal  ou  instrumental,  e  os  novos  conceitos empregados,  relativos ao  
binômio  direito - processo, são imprescindíveis para  o exercício e  efetivação  prática  e   célere da  tutela  pretendida. 
As tutelas de urgência, bem como os procedimentos especiais, podem ser estudadas como meios de tutela jurisdicional diferenciada, não sópor 
conta de seus requisitos, como também dos objetivos colimados. 
Considerando ser o direito processual mecanismo básico e essencial na esfera judicialpara  outorga  da  prestação jurisdicional,  compete  o  
(a) professor  (a)  introduzir  e  orientar  o  acadêmico quanto ao amplo e permanente conhecimento,  pesquisa,  literatura  e jurisprudência, 
impondo-se, para tanto, o cumprimento integral  do  conteúdo  programático concernente a  respectiva  disciplina a ser ministrada durante o 
semestre letivo. 
 
Ementa 
Teoria da Jurisdição. Especialização da atividade jurisdicional. Tutelas Provisórias e Tutelas Especiais. 
 

Unidade 
Carga 

Horária Sub-unidade 

JURISDIÇÃO 2h/a 

Conceito; natureza jurídica; necessidade de proteção 
jurisdicional antes e no curso do processo; técnicas de 
especialização procedimental; pressupostos dos 
procedimentos especiais.  

TUTELA PROVISÓRIA   

Teoria geral da tutela provisória 4 h/a 
Espécies; competência; momento da concessão; 
efetivação. 

Tutelas de Urgência 

14 h/a 

Conceitos de tutela cautelar e de tutela antecipada 

 Requisitos das Tutelas de Urgência 

 

 

Tutela cautelar Antecedente e tutela cautelar incidental 

 Tutela antecipada e sua estabilização 

Tutela de evidência 4 h/a Hipóteses de tutela de evidência 

JURISDIÇÃO CONTENCIOSA ESPECIALIZADA   

Ação rescisória 6h/a Objeto; hipóteses de cabimento; prazo; procedimento. 

Ação de consignação em pagamento  2h/a Conceito; cabimento e procedimento. 

Ação monitória 2 h/a Conceito; cabimento e procedimento. 

Ações possessórias 2 h/a Conceito; cabimento e procedimento. 

Embargos de Terceiro 2 h/a Conceito; cabimento e procedimento. 

Oposição 2 h/a Conceito; cabimento e procedimento. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 
 
1. Éobrigatório 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, jáque as aulas não podem ser estritamente teóricas. 
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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 

 

• GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva,v.3. 

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

• MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz. Curso de Processo Civil –Procedimentos Especiais. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, v. 5. 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

• AMORIM, Sebastião Luiz; OLIVEIRA, Euclides. Inventário e Partilha. São Paulo: Leud. 

• ______. Dos Alimentos. São Paulo: Revista dos Tribunais.  
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PLANO DE ENSINO 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Teoria Geral dos Contratos 80 5º 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

Propiciar aos alunos a base dogmática dos institutos jurídicos contratuais, abordando temas gerais como os fundamentos da obrigatoriedade dos 

contratos, o princípio da autonomia da vontade, o dirigismo contratual e as figuras contratuais controvertidas, dentre outros. Visa demonstrar os 

aspectos dos contratos, de uma maneira geral, analisando-lhe a classificação, os pressupostos, os elementos, a formação, os efeitos e a execução. Por 

fim, o contrato de compra e venda, nas suas mais variadas vertentes. 

 

EMENTA 

Os contratos.  Classificação dos Contratos . Formação do Contrato . Interpretação do Contrato . Contratos Bilaterais . Estipulação em favor de 

terceiros. Contratos Aleatórios . Extinção do Contrato  

 

Unidade Carga 

Horária 

Sub-unidade 

CONTRATO E OBRIGAÇÃO  Objeto da obrigação e objeto do contrato 

Negócio jurídico e contrato 

Teorias contratuais objetivas 

Teorias contratuais subjetivas 

 

TRANSFORMAÇÕES DO CONTRATO  Contrato de adesão. Contrato padronizado. Contrato necessário. 

Contrato autorizado. Contrato formulário. 

Função social do contrato. Cláusulas contratuais gerais. 

ELEMENTOS DO CONTRATO  Capacidade das partes, legitimação, idoneidade do objeto e 

licitude do objeto. 

Consentimento, adequação da forma, causa. 

PRINCÍPIOS DOS CONTRATOS  Autonomia da vontade e autonomia privada. 

Consensualismo. Igualdade.  

Obrigatoriedade e exceção de contrato não cumprido. 

Intangibilidade e inalterabilidade.  

Relatividade dos efeitos. 

Boa-fé objetiva e confiança. 

CLASSIFICAÇÕES DO CONTRATO  Contratos civis, empresariais, de trabalho, de consumo e 

administrativos. 

Contratos típicos e atípicos. 

Contratos unilaterais e bilaterais, Contrato sinalagmático. 

Contratos onerosos e gratuitos. 

Contratos solenes e não solenes. 

Contratos por prazo determinado e por prazo indeterminado. 

Contratos instantâneos, de trato sucessivo e de execução cativa. 

Contratos impessoais e intuitu personae. 

Contratos puros e modais (condição, termo e encargo). 

Contratos comutativos e aleatórios. 

Contratos consensuais e reais. 

Contratos principais e acessórios. Subcontrato. 

INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO CONTRATO  Teoria subjetiva e teoria objetiva. Integração. 

FORMAÇÃO DO CONTRATO  Responsabilidade pré-contratual. Perda de uma chance. 

Proposta entre presentes e entre ausentes. Aceitação. 

Oferta ao público. 

Contrato preparatório. 

GARANTIAS CONTRATUAIS - VÍCIOS REDIBITÓRIOS  Noção. Redibição e estimação. Boa-fé do transmitente. Prazos. 

GARANTIAS CONTRATUAIS – EVICÇÃO  Noção. Responsabilidade do transmitente; 

Direitos do evicto. Evicção parcial. Denunciação da lide. 

EFEITOS DO CONTRATO SOBRE TERCEIROS  Terceiro. Estipulação em favor de terceiro. Contrato sem 

anuência de terceiro. Promessa de fato de terceiro. Contrato 

com pessoa a declarar. Contratos difusos e coletivos. 

TRANSMISSÃO DO CONTRATO  Cessão de posição contratual. Efeitos. 

REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO  Conservação do contrato. 

Cláusula rebus sic stantibus. 

Teoria da imprevisão. 

Teoria da onerosidade excessiva. 

VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO  Noção. Efeitos. 

EXTINÇÃO DO CONTRATO  Causas extintivas imputáveis e não imputáveis. 

Rescisão 

Resilição unilateral (denúncia, despedida) e bilateral (distrato) 

Resolução. Cláusula resolutiva expressa e tácita. 
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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 BÁSICA 

 

 SENISE LISBOA, Roberto. Manual de Direito Civil. v. 3 . 7ª ed. . São Paulo : Saraiva, 2013. 

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

 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 

 

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. 

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro:. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 2 

 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 

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 
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