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PLANO DE ENSINO 
 

 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Direito Ambiental 40 9º  

 
 
Objetivos Específicos da Disciplina 
 

 Ministrar aos alunos prestes a completarem o curso de Bacharelado, conhecimentos profissionalizantes sobre as questões 
ambientais, de notória importância no mundo contemporâneo. Cuida-se, outrossim, de fornecer-lhes desde o enfoque supranacional 
da disciplina, passando pelo seu tratamento constitucional, notadamente como pilares da própria ordem econômica, até a dinâmica 
das tutelas administrativa, civil e penal. Além disso, é imprescindível a ótica prática da disciplina, mediante a discussão de 
procedimentos técnicos e casos ocorrentes, tanto no âmbito dos órgãos e instituições legitimadas à propositura de ações coletivas 
como na jurisprudência.  
 
 
Ementa 
Tutela do meio ambiente. As constituições federal e estadual e o meio ambiente. Os sistemas de meio ambiente. A tutela 
administrativa do meio ambiente. A tutela civil do meio ambiente. A tutela penal do meio ambiente. Urbanismo e meio ambiente. 
Poluição ambiental. Áreas de preservação permanente. Prevenção e responsabilidade pelo dano nuclear. Proteção da zona costeira. 
Tombamento. Globalização da economia e o meio ambiente. 
 
 

 
Unidade 

Carga 
Horária 

 
Sub-unidade 

DIREITO AMBIENTAL 
 

40 hs/a  

1. Noções Introdutórias  Preocupação universal com a tutela do meio-
ambiente: a importância do Direito Ambiental 
Bem ambiental 

2. Conceito de Meio Ambiente  
 
 

 Conceituação e classificação jurídica. 

3. O Meio Ambiente e Constituição Federal 
 

 Constituições Federal e a tutela do meio ambiente. 
Competências Constitucionais. Princípios Ambientais 
Constitucionais. 

4. A Política Nacional do Meio Ambiente  Princípios, objetivos e instrumentos. SISNAMA e 
atribuições 
Instrumentos da Política Nacional: licenciamento, 
EPIA/RIMA, RAP. Conceito de impacto ambiental. 

5. Considerações gerais sobre a Tutela Penal e 
Administrativa do Meio Ambiente 

 Infrações penais por danos ao meio ambiente 
Infrações administrativas e processo administrativo 

6. Tutela Civil Ambiental  Responsabilidade civil (por danos ao meio ambiente: 
patrimonial e extrapatrimonial). Desconsideração da 
personalidade jurídica 

7. Proteção do Ambiente Artificial  Uso e parcelamento do solo 
Estatuto da Cidade (visão geral) 

8. Proteção do Ambiente Cultural  Tombamento 

9. Aspectos da Tutela Pré-Processual do Meio 
Ambiente 

 Aspectos gerais do Inquérito Civil; Ajustamento de 
Conduta; 
 

10. Aspectos da Tutela Processual do Meio 
Ambiente 

 Aspectos gerais das ações coletivas: Ação civil pública. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático semestral 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. 
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Bibliografia Básica: 

 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva. 14ª ed. 2013. 

 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. São Paulo: RT. 9ª ed. 2014. 

 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores. 22ª ed. 2014. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

 

 ANTUNES. Paulo de Bessa. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas. 15ª ed. 2013. 

 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros. 10ª ed. 2013. 

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. MORATO, José Rubens. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: 

Saraiva. 5ª ed. 2012. 

 LENZA, Pedro e RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito Ambiental esquematizado. São Paulo: Saraiva. 2013. 

 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Princípios do Direito Processual Ambiental. São Paulo: Saraiva. 5ª ed. 2012. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Aprovado pelo Departamento 
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Data:  
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PLANO DE ENSINO 

 

 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Direito das Sucessões 40 9º 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

 

Propiciar aos alunos a base dogmática dos princípios e institutos jurídicos atinentes à área especial do direito das 

sucessões, sempre a partir das normas constitucionais básicas a que se amoldam as normas infraconstitucionais do 

novo Código Civil e da legislação especial de regência. Visa demonstrar a estrutura dos conceitos de direito das 

sucessões, com a adaptação da orientação básica já obtida na Teoria Geral do Direito Civil, no Direito das Obrigações 

(Teoria Geral das Obrigações, Responsabilidade Civil, Teoria Geral dos Contratos, Contratos Nominados, Atos 

Unilaterais da Vontade), no Direito das Coisas (Direitos Reais), e, notadamente, no Direito de Família, 

desenvolvendo, demais disso, a estruturação material e o reflexo processual inerente a cada tipo de instituto. 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Noção. Abertura da sucessão. Herança. Herança jacente e herança vacante. Sucessão legítima. Direito de 

representação. Dos herdeiros que não podem suceder. Sucessão testamentária. O testamento. Formas ordinárias de 

testamento. Testamento particular. Formas extraordinárias de testamento. O testamenteiro. Interpretação do 

testamento. Legado. Sonegados. Inventário.  

 

 

Unidade Carga 

Horária 

Sub-unidade 

DA SUCESSÃO LEGÍTIMA 10 h/a Disposições gerais e espécies; 

Vocação hereditária; 

Herança e sua administração; 

Aceitação e renúncia; 

Excluídos da sucessão; 

Herança jacente e vacante; 

Sucessão por linha, por cabeça e por estirpe; 

Ordem de vocação hereditária e herdeiros 

necessários; 

Sucessão em prol dos descendentes; 

Sucessão em prol dos ascendentes; 

Sucessão em prol do cônjuge sobrevivente; 

Sucessão em prol dos colaterais; 

Direito de acrescer; 

DA ABERTURA DA HERANÇA E DA 

DELAÇÃO E DEVOLUÇÃO DA HERANÇA 

2 h/a Abertura da sucessão; 

Administração, delação e devolução da herança; 

 2 h/a Ação investigatória; 

DA CAPACIDADE PARA SUCEDER E DOS 

HERDEIROS QUE NÃO O PODEM 

2 h/a Capacidade do herdeiro; 

Indignidade e reabilitação; 

Deserdação; 

DA AUSÊNCIA 4 h/a Noção e legitimidade; 

Sucessão provisória e sucessão definitiva; 

SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA 4 h/a Noção e incapacidade para testar; 

Formas ordinárias: público, cerrado e particular. 
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Codicilo.   

Formas extraordinárias: testamento marítimo e 

testamento militar; 

Testemunha testamentária; 

REGRAS DE INTERPRETAÇÃO E 

INTEGRAÇÃO 

2 h/a Interpretação e integração do testamento; 

 4 h/a Regime jurídico do testamento; 

DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS EM 

GERAL 

4 h/a Nomeação de herdeiro; 

Nulidade e cláusulas restritivas; 

Legado; 

Redução das disposições testamentárias; 

Deserdação; 

Revogação do testamento; 

INVENTÁRIO E PARTILHA 4 h/a Inventário: abertura, nomeação, destituição e 

remoção do inventariante; 

Fases processuais, partilha, habilitação de credores, 

admissão de herdeiro; 

Inventário negativo, arrolamento, alvará e petição de 

herança. 

DOS SONEGADOS E COLAÇÕES 2  h/a Sonegados e colações; 

Sobrepartilha. 

 

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 

 

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. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA1 

 

 LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil. . v. 5 . 8ª ed. . São Paulo : Saraiva, 2013. 

 FUJITA. Jorge Shigemitsu. Curso de Direito Civil – Direito das Sucessões. 2ª ed., São Paulo, Juarez de 

Oliveira, 2004. 

 WALD, Arnaldo. Direito Civil: Direito das  Sucessões. 14ª Ed. Reformulada. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR2 
 

 AMORIM. Sebastião Luiz ; OLIVEIRA, Euclides. Inventários e partilhas . São Paulo : LEUD,  

 CAMILLO, Carlos Eduardo Nicoleti; FUJITA, Jorge Shiguemitsu; TALAVERA; Glauber Moreno. 

Comentários ao Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 

 

 

 

                                                           
1 O aluno deverá consultar a obra mais atualizada. 
2 O aluno deverá consultar a obra mais atualizada. 

Aprovado pelo Departamento 

 

 

 

Assinatura Chefe de Departamento  

 

Data:  

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


 
CURSO DE DIREITO 

1 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS –  FMU  
AVENIDA LIBERDADE, 749 – LIBERDADE -  SÃO  PAULO – SP – BRASIL – CEP. 01503-001 

TEL: (011) 3346.6200 - E-MAIL: DIREITO@FMU.BR  - INTERNET: WWW.FMU.BR  

 

PLANO DE ENSINO 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Direito Empresarial Econômico e Agências Reguladoras 40 9º 

 
Objetivos Específicos da Disciplina 
O Texto Constitucional, de modo expresso, trata da ordem econômica e financeira. As relações jurídicas travadas no seio da sociedade exigem, por um 
lado, a intervenção do Estado, enquanto órgão soberano, capaz de minimizar as desigualdades e evitar os abusos. Por outro lado, sua intervenção 
constante inviabiliza a celeridade das relações jurídicas, trazendo consequências que, não raras vezes, causam prejuízos aos particulares. A sociedade de 
massas e a influência capitalista, decorrentes da globalização econômica, trazem a idéia de realização de grandes negócios, alguns deles inclusive virtuais, 
sendo necessário que o profissional do direito tenha conhecimento sobre todas essas relações. A disciplina objeto de estudo procura fornecer ao aluno os 
conhecimentos básicos e específicos sobre o direito econômico, desde a previsão constitucional, até as entidades reguladoras, os mecanismos de defesa 
de direitos, inclusive com a participação de tribunais administrativos. Por outro lado, a disciplina também fornece subsídios para que o aluno possa ter 
noções básicas e específicas sobre o mercado de capitais, incluindo o seu regime jurídico, legislação, pessoas autorizadas a vender e adquirir na bolsa, 
títulos a serem adquiridos, papel da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, além de outras questões relevantes. 
 
Ementa 
Definições. A intervenção do Estado no Direito Econômico. Da defesa da ordem econômica. Entidades internacionais. Agências reguladoras.  
 

 
Unidade 

Carga 
Horária 

 
Sub-unidade 

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 4h/a  

DIREITO ECONÔMICO: DEFINIÇÕES GERAIS  Conceito; autonomia; necessidade de codificação do direito 
econômico; relação com os demais ramos do direito; vigência e 
eficácia das normas de direito econômico; direito econômico e 
processo; previsão constitucional (CF/88, arts. 170 a 181). 

  Princípios específicos norteadores da ordem econômica: i) 
soberania nacional; ii) propriedade privada; iii) livre concorrência; 
defesa do consumidor; iv) defesa do meio ambiente; v) redução 
das desigualdades regionais e sociais; vi) busca do pleno 
emprego; vii) tratamento favorecido para as empresas de 
pequeno porte; viii) livre exercício da atividade econômica. 

A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DIREITO ECONÔMICO 6h/a  

  O papel do Estado na ordem econômica: abuso de poder 
econômico e adoção das medidas pertinentes 

  Dos monopólios da União; do monopólio do petróleo; da 
pesquisa, da lavra, do enriquecimento, do reprocessamento, da 
industrialização e do comércio de minérios e minerais nucleares e 
seus derivados; dos contratos com empresas estatais ou 
privadas; aspectos polêmicos do monopólio; do transporte e 
utilização de materiais radioativos. 

DA DEFESA DA ORDEM ECONÔMICA 6h/a  

  Da defesa da ordem econômica no âmbito administrativo: o 
processo legislativo e o controle de constitucionalidade; o papel 
das Agências reguladoras e as demais autoridades 
administrativas. 

  Do CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 
conceito; natureza jurídica; composição; mecanismos de 
provocação; finalidades (preservação da livre concorrência e 
proteção ao mercado); decisões proferidas (vigência e eficácia); 
possibilidade de provocação do Poder Judiciário à luz do princípio 
da inafastabilidade. 

  Da defesa da ordem econômica no âmbito do Poder Judiciário: o 
papel do Ministério Público, enquanto tutor de interesses 
coletivos; das ações individuais para tutela de interesses da 
ordem econômica (mandado de segurança, habeas corpus, 
habeas data, mandado de injunção). 

  Dos crimes contra a ordem econômica: considerações gerais; 
tipos específicos; legislação em vigor; competência para 
processamento e julgamento; imposição de penas e 
consequências daí decorrentes. 

ENTIDADES INTERNACIONAIS 4h/a Fundo Monetário Internacional: conceito e natureza jurídica; 
histórico; organização estrutural; funcionamento; finalidades e 
objetivos; relações com o Brasil. 

  Organização Mundial do Comércio: conceito e natureza jurídica; 
histórico; organização estrutural; acordos firmados; regras sobre 
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defesa comercial; solução de controvérsias; mecanismos de 
exame de políticas comerciais.  

  Banco Mundial: conceito e natureza jurídica; estrutura e 
funcionamento; entes que o compõem; atividades desenvolvidas. 

AGÊNCIAS REGULADORAS 2 h/a Introdução: decadência do Estado-empresário. Privatização e 
regulação. Novo perfil do Estado contemporâneo. 

 4 h/a Agências Reguladoras: considerações gerais; características, 
natureza jurídica, composição. 

 4 h/a Finalidade, Competência e Atribuições. Caráter normativo das 
Agências Reguladoras. Poder fiscalizatório e sancionador. 

 2 h/a Autonomia das Agências reguladoras: autonomia orçamentária e 
financeira; autonomia administrativa; mandato dos dirigentes 

 2 h/a Formas de gestão e controle: controle administrativo, controle 
dos Tribunais de Contas, controle do Ministério Público, controle 
judicial da atividade normativa das Agências Reguladoras no 
Brasil 

 6 h/a Das Agências em espécie: ANEEL – Agência Nacional de Energia 
Elétrica; ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações; ANS 
– Agência Nacional de Saúde Suplementar; ANP – Agência 
Nacional do Petróleo; ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária; ANA – Agência Nacional de Águas; Possibilidade de 
criação de novas agências.  

 
 
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.: 
 

 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Econômico. São Paulo : Celso Ribeiro Bastos Editor. 1ª. edição. 2003.  

 BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico. São Paulo: Atlas. 2ª edição, 2010. 

 DEL MASSO, Fabiano. Direito Econômico Esquematizado. 2. edição rev. e atual. São Paulo: Método, 2013.   

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
 BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de Capitais e Obrigações civis Correlatas. São Paulo: RT, 2004. 

 CAMARGO, Ricardo Antonio Lucas. Direito Econômico. Porto Alegre : SAFE. 1ª. edição. 2001; 

 NAZAR, Nelson. Direito Econômico. São Paulo : EDIPRO. 1ª. edição. 2004; 
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PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Direito Internacional Público  40 9° 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

 

O Direito Internacional Público está estruturado em 12 pontos, que serão ministrados ao longo do primeiro semestre de 

duração do curso. Convém, contudo, para melhor entendimento acerca da abrangência desta disciplina, relacioná-la, 

juntamente com a disciplina de Direito Internacional Privado, que será ministrada no segundo semestre do curso, com 

os objetivos do Direito Internacional. Para este ramo do Direito a matéria contemplada nas duas disciplinas semestrais 

encontram-se divididas em cinco partes distintas. Na primeira, são apresentados os principais temas de Direito 

Internacional e as disciplinas a ele relacionadas – o Direito Internacional Público e o Direito internacional Privado –, 

bem como sua abordagem pelo Direito Constitucional. A segunda parte tem por objeto as noções fundamentais do 

Direito Internacional Público, assim como à terceira corresponde a enunciação dos elementos delineadores do Direito 

Internacional Privado; ambas estão voltadas ao fornecimento de subsídios teóricos que propiciem uma boa formação 

nessas duas disciplinas. Com a quarta parte – cuja temática, em geral ausente dos programas de Direito Internacional, se 

reveste, todavia, de enorme relevância, principalmente na perspectiva da atuação prática cotidiana dos profissionais do 

Direito – se pretende enfocar os preceitos do Direito Constitucional brasileiro que versam sobre matéria de Direito 

Internacional Público e Direito Internacional Privado. O último ponto compõe a quinta parte e, por intermédio dele, 

pretende-se apresentar as tendências futuras do Direito Internacional em um contexto de incremento das relações 

internacionais que dá ensejo a caracterização do fenômeno da globalização. 

 

EMENTA  

 

Introdução aos temas e disciplinas de Direito Internacional; Noções básicas de Direito Internacional Público; Normas 

internacionais: noções gerais e rol das fontes de Direito Internacional Público; Normas internacionais: o tratado 

internacional; Normas internacionais: o tratado internacional perante o Direito brasileiro; Personalidade internacional; 

O estado como pessoa de Direito Internacional Público; A organização internacional como pessoa de Direito 

Internacional Público; Domínio público internacional; Responsabilidade e conflitos internacionais; Especialidades do 

Direito Internacional Público; Direito Internacional dos Direitos Humanos; e Cooperação Jurídica Internacional em 

matéria Penal. 

 

Unidade Carga 

Horária 

Sub-unidade 

Sociedade internacional h/a  

Fontes do Direito Internacional  h/a  

Sujeitos do Direito Internacional  h/a  

Organizações Internacionais  h/a  

Blocos  internacionais  h/a  

União Europeia  h/a  

Tratados Internacionais  h/a  
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Diplomacia  h/a  

Cortes e Tribunais internacionais  h/a  

Guerra  

 

 h/a  

Direito humanitário  h/a  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

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

aulas devem ser preparadas com antecedência pelo professor. 

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

estritamente teóricas. 

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

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

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

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

perfeita harmonia com a melhor doutrina e jurisprudência atuais. 

 

AVALIAÇÃO 

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 

 

 REZEK, José Francisco.  Direito Internacional Público, Curso Elementar, 12ª. Edição: Editora Saraiva, 2009. 

 MALHEIRO, Emerson Penha. Manual de Direito Internacional Público - 2.ª Edição: Editora Revista dos 

Tribunais, 2009. 

 FURRIELA, Manuel Nabais da. Direito para Cursos Jurídicos e não Jurídicos. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Elementos de Direito Internacional Público. São Paulo: Manole, 2003. 

 DALLARI, Pedro B. de Abreu. Relações Internacionais: Múltiplas Dimensões. São Paulo: Aduaneiras, 2004. 

 MELLO, Celso D. de. Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 

 RANGEL, Vicente Marotta. Direito e Relações Internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. 

 SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. ACCIOLY, Hidelbrando. Manual de Direito Internacional Público, 

15ª. ed., São Paulo, ed. Saraiva, 2002. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

BIODIREITO 40 9º 

 
Objetivos Específicos da Disciplina: 
Estudar e discutir o progresso científico e tecnológico da biomedicina nas suas relações com a ética e o direito, buscando respostas 
razoáveis aos problemas oriundos do avenço da medicina e da genética e seus reflexos no âmbito da moral e da ciência jurídica. O 
estudo não visa dar uma solução jurídica definitiva às questões propostas, face às lacunas e aporias que suscitam, mas refletir 
sobre as possíveis formas de solver os paradoxos, sem pretender esgotar a matéria. Ao final, o aluno deverá possuir um 
instrumental seguro para analisar, discutir e solucionar casos práticos do biodireito. 
 
Ementa: 

Biodireito. Noções gerais de macrobiodireito e microbiodireito. Conceito e princípios de biodireito. Noções gerais de direitos 
humanos fundamentais e direitos da personalidade. Direito à informação. Direito de nascer. Aborto. Planejamento familiar. 
Contracepção. Esterilização. Reprodução humana assistida. Transfusão de sangue. Transplante e implante de órgãos e tecidos 
humanos. Homossexualismo. Transexualismo. Morte. Clonagem. Biotecnologia e meio ambiente. Biotecnologia e segurança 
alimentar. 
 

 
UNIDADE 

 

Carga 
Horária 

 
Sub-unidade 

Biodireito e Bioética 2 Noções gerais. Conceito de evolução da ética. Macrobiodireito e 
microbiodireito. Diferença entre biodireito e bioética. Conceito de 
bioética. A relação entre ética, biodireito e a biotecnologia moderna. 
Princípios do biodireito e a Constituição Federal de 1988. Princípio da 
dignidade da pessoa humana. Aplicação dos princípios constitucionais e 
as novas tecnologias. Situação atual do Biodireito na legislação 
brasileira. 

Biodireito, Direitos da Personalidade,  
Direitos Humanos e direito das 
minorias. 

2 Relação entre os direitos da personalidade, direitos humanos e o 
biodireito. Conflitos entre as novas tecnologias e os direitos da 
personalidade. Limites éticos da ciência. 
Direito a não sofrer discriminação genética. Proteção das minorias 
étnicas. Preconceito racial. Diversidade de gêneros. Inclusão e 
proteção. Legislação aplicável. 

Direito à informação e Biodireito 2 Direito à informação. Importância da informação na sociedade 
contemporânea. Informação e conhecimento. Direitos do titular dos 
dados genéticos. Identidade genética.  

Direito à saúde e Biodireito 4 Direito à saúde. Art. 196 da CF/88. Saúde Pública e Privada. Autonomia 
da vontade do paciente. Importância da tecnologia  na saúde. 
Pesquisas com seres humanos e os princípios bioéticos. 

 Direito médico e Biodireito 4 Relação médico-paciente. Direitos e Deveres (principais direitos e 
deveres do médico e do paciente na relação médica). Código de Ética 
Médica. Aplicação do CDC na relação médico-paciente. 
Responsabilidade do médico. Sigilo médico. O consentimento livre e 
esclarecido do paciente como fundamento do ato médico e 
manifestação do princípio da autonomia (termo de consentimento livre 
e esclarecido). 

Transfusão de sangue 2 Transfusão sanguínea. Consentimento informado. Direito de recusa. 
Responsabilidade civil na transfusão de sangue 

Direito à vida 2 Breves considerações sobre a tutela, civil, penal e constitucional da 
vida humana. Direito de nascer. Formas de proteção. Proteção jurídica 
do nascituro. Problemáticas: os protagonistas; o início da vida e a 
proteção jurídica da origem da vida. Conceito biológico e jurídico de 
vida. 

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


 CURSO DE DIREITO 
2 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS - FMU 
AV. LIBERDADE, 749 – LIBERDADE - SÃO PAULO - SP - BRASIL - CEP 01503-001 

TEL.: (011) 3346-6224/3346-6225 - E-MAIL: DIREITO@FMU.BR - INTERNET: HTTP://WWW.FMU.BR 

Aborto 2 Noção geral. Conceito. Espécies: necessário e resultante de estupro. 
Aborto humanitário ou eugênico e o direito à vida. 

Direito à morte digna 2 Direito à morte digna. Direito de não sofrer. Eutanásia. Suicídio 
assistido. Prolongamento artificial da vida. 

Biodireito, reprodução humana 
assistida e direito de familia 

6 Direito ao planejamento familiar.  Conceito de paternidade e 
maternidade (biológica e afetiva).  Esterilização humana artificial.  
Esterilização voluntária ou artificial: requisitos objetivos e subjetivos.   
Espécies de reprodução humana assistida: homóloga e heteróloga. 
Técnicas de reprodução humana assistida: “in vivo” e “in vitro”. 
Métodos de reprodução humana assistida. Barriga de Aluguel. 
Problemáticas: sigilo do doador de gametas ou zigotos; consentimento 
informado; direitos do filho. Embriões excedentários; descarte de 
embriões; criopreservação e direito à vida e à liberdade; redução 
embrionária; direito sucessório e a reprodução humana assistida. 

Biodireito e clonagem humana 2 Noção geral. Células tronco-embrionárias. Clonagem terapêutica. 
Clonagem reprodutiva. Pesquisa genética. Clonagem e a Lei de 
Biossegurança. Implicações médico-legais na clonagem humana. 

Biodireito e doação de órgãos ou 
tecidos 

2 Noção e diferenciação de transplante e implante - transplante post 
mortem e transplante inter vivos. Análise da Lei n. 9.434/97 e suas 
alterações. Aspectos polêmicos. Transfusão sangüínea. Consentimento 
informado. Direito de recusa. 

  Biodireito e sexualidade 2 Identidade sexual. Homossexualismo. Transexualismo. Hermafroditas. 
Formas de intervenção médica e cirúrgica e implicações jurídicas. 
Integridade física. Reflexos no direito de família: união homoafetiva 
(direitos e restrições). Diversidade sexual. Igualdade de direitos. 
Situação de vulnerabilidade. 

Biodireito, biotecnologia e meio 
ambiente 

2 Noções Gerais. Impactos da biotecnologia moderna na  agricultura e 
meio ambiente (poluição do solo e fluxo gênico). Princípio da 
precaução. Organismos Geneticamente Modificados (OGMs).  

Biodireito e segurança alimentar 
 

2 Direito fundamental à alimentação e saúde adequada. Avaliações de 
riscos e alimentos transgênicos. Rotulagem. 

Biodireito no âmbito Internacional 2 Convenções e Tratados. Panorama geral. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 
1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático semestral 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 
 

 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva. 2011. 

 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética  Biodireito. São Paulo: Atlas.2010. 

 NAMBA, Edison Tetsuzo.  Bioética e Biodireito. São Paulo: Atlas,2009. 
 
Bibliografia Complementar 
 

 CASABONA, Carlos Maria Romeo e FREIRE de SÁ, Maria de Fátima (org). Desafios Jurídicos da biotecnologia. Belo Horizonte: 
Mandamentos. 2007. 

 MALUF, Adriana do Rego Freitas Dabus; MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa; CAVALCANTI, Ana Elizabeth Lapa Wanderley e FUJITA, 
Jorge Shiguemitsu. (coord). Novos Desafios do Biodireito.. São Paulo: LTR, 2012. 

 MIGLIORE, Alfedo Domingues Barbosa et. al. (Coord). Dignidade da Vida humana. São Paulo: LTR, 2010.  

 FREIRE DE SÁ, Maria de Fátima. NAVES, Bruno Torquarto de Oliveira. Manual de Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Execução Civil 40 9º 

 
 
Objetivos Específicos da Disciplina 
A normatização comportamental do ser humano e suas relações formam um conjunto abrangente de princípios gerais e positivos, que orientam 
a condução social, em observância às regras jurídicas, sendo o processo o mecanismo orientador dessa função estatal. 
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 a efetivação prática e célere da tutela pretendida. 
Considerando ser o direito  processual um mecanismo básico e essencial na esfera judicial, para a outorga da prestação jurisdicional,  
compete ao docente introduzir e orientar o acadêmico nessa área específica do conhecimento,  por meio de aula expositiva, motivando a 
pesquisa, a leitura da literatura especializada e o estudo da jurisprudência. Para tanto, impõe-se o cumprimento integral do conteúdo 
programático concernente ao respectivo semestre. 
 
Ementa 
Teoria Geral do Processo de Execução – Execução por quantia certa contra devedor solvente – Outras modalidades de execução – Liquidação de 
Sentença – Cumprimento de Sentença – Embargos do Devedor 
 

 
Unidade 

Carga 
Horária 

 

Subunidade 

TEORIA GERAL DO PROCESSO EXECUÇÃO 8 h/a Conhecimento e execução 

  Pressupostos  

  Título executivo 

  Legitimidade 

  Responsabilidade patrimonial 

  Competência 

  Execução definitiva e execução provisória 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 4 h/a Natureza jurídica 

  Espécies de liquidação 

  Liquidação provisória 

   

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 10 h/a Disposições gerais 

 
 

 Cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de 
obrigação de pagar quantia certa 

  Outras modalidades 

  Impugnação ao cumprimento de sentença 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 10 h/a Conceito 

  Disposições gerais 

  Citação do executado e arresto 

  Penhora, depósito e avaliação 

  Expropriação de bens 

  Satisfação do crédito 

  Embargos à execução 

   

OUTRAS MODALIDADES DE EXECUÇÃO 7 h/a Execução para entrega de coisa, execução de obrigação de fazer 
ou de não fazer, execução contra a fazenda pública, execução de 
alimentos. 

   

 
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 
 

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

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

 ASSIS, Araken de. Manual de Execução. São Paulo: Revista dos Tribunais. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva. v.3. 

 NOTARIANO JR, Antonio. Impugnação ao cumprimento de sentença. São Paulo: Método. v. 9. 
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