
 

 

DISCIPLINA: DIREITO CIVIL IV CURSO: Direito  

PLANO DE CURSO: 2º 
SEMESTRE 2016 

 

CARGA HORÁRIA: 60 ha 
 

PERÍODO: 5º 

 

1. EMENTA  

Teoria Geral dos Contratos. Princípios gerais do direito contratual moderno. Formação do contrato. Da interpretação dos 

contratos. Classificação dos contratos. Efeitos do Contrato. Institutos anexos aos contratos: direito de arrependimento; 

exceção de contrato não cumprido; arras; vícios redibitórios; evicção; contratos aleatórios; enriquecimento sem causa; 

estipulações em favor de terceiros. Extinção da relação contratual. Modalidades contratuais previstas no Código Civil. 

Contrato de Compra e venda. Compromisso de compra e venda. Clausulas especiais do contrato de compra e venda. Da 

retrovenda. Da venda a contento. Da preempção. Do pacto de melhor comprador. Do pacto comissório.Do contrato de 

Troca. Contrato de Doação. Do Contrato de locação. Do Contrato de Empréstimo. Contrato de prestação de serviços. 

Contrato de depósito. Do contrato de Mandato. Do contrato de seguro. Do contrato de sociedade. Do contrato de 

Transporte. Da Transação. Do contrato de constituição de renda. Outras figurais contratuais previstas no código civil.   

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 

 Apresentar ao discente a relação jurídica negocial prevista no código civil, conferindo-se ênfase a disciplina de 

contratos e seus respectivos institutos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Estimular o desenvolvimento da capacidade de pesquisa e análise da legislação, doutrina, jurisprudência e de 

outras fontes do direito; 

• Auxiliar o aluno no aprimoramento do uso da linguagem, do raciocínio lógico, da argumentação e da reflexão 

crítica, habilitando-o a solucionar os problemas que se apresentam na aplicação concreta da lei penal; 

• Orientar o futuro bacharel sobre os diversos aspectos que envolvem a atividade forense, situando-os no contexto 

da realidade atual.   

 
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Teoria Geral dos Contratos. Princípios gerais do direito contratual moderno. Função social do contrato. Elementos 

constitutivos e pressupostos de validade de contrato. 

Formação do contrato. O silêncio como manifestação de vontade. A proposta. A Aceitação. Contratos entre ausentes e 

presentes. Lugar que se reputa celebrado o contrato. Da interpretação dos contratos. 

Classificação dos contratos. Bilateral e Unilateral. Oneroso e Gratuito. Paritário e adesão. Comutativos e Aleatórios. 

Causais e Abstratos. Consensuais e Reais. Solenes e não solenes. Nominados e inominados. Principais e acessórios. 



 

 

Execução instantânea e execução diferida no futuro. Preliminares e definitivos.   

Efeitos do Contrato. Direito de arrependimento; - arras. Fundamento Jurídico. Conceito. Requisitos. Espécies de 

arras. 

Efeitos dos contratos. Vícios redibitórios. Fundamento jurídico. Distinção entre vício redibitório e o inadimplemento 

contratual. Distinção entre vício redibitório e erro essencial. Requisitos essenciais. Ações para defesa dos vícios 

redibitórios. Prazo de decadência para as ações contra vícios redibitórios. 

Efeitos dos contratos. Evicção. Conceito. Requisitos essenciais. Reforço, redução e exclusão da responsabilidade pela 

evicção. Montante da prestação devida ao evicto. Da evicção parcial. 

Efeitos do Contrato. Exceção de contrato não cumprido. Natureza dos contratos bilaterais. Garantia da execução da 

obrigação a prazo. Condição resolutiva da obrigação. Do distrato e da quitação. 

Efeitos do Contrato, estipulação em favor de terceiro. Conceito. Esboço histórico. Natureza Jurídica. Contrato com a 

pessoa a declarar. Da promessa de fato de terceiro. Natureza jurídica. Requisitos essenciais. 

Extinção da relação contratual. Resilição. Distrato. Rescisão. Resolução por onerosidade excessiva. 

Modalidades contratuais previstas no Código Civil. Contrato de Compra e venda. Compra e venda. Conceito. 

Elementos da Compra e venda. Requisitos Subjetivos e Objetivos. Obrigações do comprador e Vendedor. Limitações ao 

contrato de compra e venda. Venda a descendente. Venda sob amostra. Venda ad corpus e venda ad mensuram. 

Compromisso de compra e venda. Distinção entre compromisso e clausula compromissória. Vantagens do compromisso 

de compra e venda. Espécies de compromisso. 

Clausulas especiais do contrato de compra e venda. Da retrovenda. Da venda a contento. Da preempção. Do pacto de 

melhor comprador. Do pacto comissório. 

Do contrato de Troca. Aplicação das regras pertinentes ao contrato de compra e venda. Da permuta de valores desiguais. 

Contrato de Doação. Requisitos Subjetivos e Objetivos. Sujeitos. Deveres e Direitos. Da aceitação. Da forma de doação. 

Espécies de doação. Da doação de pais para filhos. Restrições a liberdade de doar. Da promessa de doação. Da revogação 

da doação.  

Contrato de locação. Conceito e natureza jurídica. Tipos de contrato de locação. Deveres e Direitos. Do termo final da 

locação. Direito de retenção de locatário. A locação de prédios. A lei do inquilinato. Do incêndio de prédio locado. 

Contrato de Empréstimo. Mútuo e Comodato. Diferenças. Direitos e Deveres. Conceito e natureza jurídica. Da extinção. 

O empréstimo a menores.  

Contrato de prestação de serviços. Requisitos Subjetivos e Objetivos. Deveres e Direitos. Da empreitada. Natureza 

jurídica. Espécies de empreitada. Efeitos da distinção. Obrigações do empreiteiro. Responsabilidade do empreiteiro pela 

solidez e segurança da obra. Obrigações do dono da obra. 

Contrato de depósito. Conceito e definição. Requisitos subjetivos e objetivos. Deveres e direitos. Do depósito voluntário. 

Do depósito irregular. Do depósito necessário. Da extinção do depósito. 

Do contrato de mandato. Requisitos subjetivos e objetivos. Deveres e direitos. Representação fora do mandato. 

Instrumento de mandato. A procuração. O substabelecimento. Poderes conferidos no mandato. Obrigações do mandatário. 



 

 

Obrigações do mandante. Da extinção do mandato. Do mandato judicial. 

Do contrato de Seguro. Tipos de contrato de seguro. Requisitos subjetivos e objetivos. Deveres e direito. Natureza 

jurídica e elementos do contrato de seguro. Condições do contrato. Obrigações do segurado. Obrigações do segurador. Do 

seguro de vida. Do seguro de vida em grupo. Do seguro de dano. Extinção do contrato de seguro. 

Do contrato de Fiança. Requisitos subjetivos e objetivos. Deveres e direito. Natureza jurídica. Da pessoa do fiador. Dos 

efeitos da fiança. Da extinção da fiança. 

Contrato de sociedade. Requisitos subjetivos e objetivos. Deveres e direitos. Espécies de sociedades. Da duração da 

sociedade. Da dissolução da sociedade. Efeitos da dissolução da sociedade.  

Contrato de Transporte. Requisitos. Direitos e Deveres. Natureza Juridica. Da Transação. Conceito. Natureza Jurídica. 

Requistos essenciais. Forma legal. Objeto da transação. Do contrato de constituição de renda. Conceito e Natureza 

jurídica.   

Outras figuras contratuais admitidas em direito.  Fidúcia. Incorporação imobiliária. Edição. Contrato de capitalização. 

Contratos bancários. Financiamento. Arrendamento Mercantil. Franquia. Faturização. Contratos eletrônicos. 

4 ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

4.1 Procedimentos  

•aulas expositivas e dialogadas; 
•realização de estudos dirigidos, com incentivo à participação do aluno no questionamento e discussão; 
•estudo de textos e leitura adicional, como forma de estimular/orientar o desenvolvimento pessoal dos alunos; 
•elaboração de projetos de pesquisas, como forma de incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica; 

 
4.2 Recursos 

•quadro negro; 
• textos previamente selecionados; 
• livros e artigos. 

5 AVALIAÇÕES 

5.1 Formas da avaliação: Provas, trabalhos individuais e em grupos.  

5.2 Número de avaliações no semestre: 03 

•Obs.: Além das aulas, trabalhos em grupos, trabalhos individuais e debates, o aluno será avaliado através da prova que 
será escrita ou oral. 
 O resultado de cada avaliação será determinado através da somatória das atividades  desenvolvidas em sala 
de aula, na pesquisa, na montagem dos trabalhos e sua apresentação e provas escritas e formais.  
 

5.3 Avaliação quantitativa 

5.3.1 Provas 

•Regimentais (1ª e 2ª avaliações), sendo estas obrigatórias, devendo o acadêmico alcançar média igual ou superior a 6,0 
(seis). Caso o acadêmico não obtiver a média igual ou superior a 6,0 (seis) nas avaliações, obrigatoriamente, deverá 
realizar o exame final. 
•Valor das Avaliações: total de 8,0 (oito) pontos, sendo: 

 

a) 1ª avaliação - Escrita e sem consulta – Atividade regimental, obrigatória, equivalente a 8,0 (oito) + 2,0 (quatro) 
pontos de seminário/teste, sendo o valor total correspondente a 100% (cem por cento). 



 

 

 
b) 2ª avaliação - Escrita e sem consulta – Atividade regimental, obrigatória, equivalente a 8,0 (oito) + 2,0 (quatro) 
pontos de seminário/teste, sendo o valor total correspondente a 100% (cem por cento). 
 
c) Exame Final – Escrita e com consulta – o exame final tem obrigatoriamente o valor de 10,0 (dez) pontos, com 
questões objetivas e discursivas acerca da toda a matéria do semestre.  
 
Está sujeito à terceira avaliação (exame final) o aluno que não obtiver media 6,0 (seis) nas duas primeiras avaliações 1º e 
2º bimestres, terá que obter nota 5,0 considerando cálculo 1º nota + 2º nota = media + 3º avaliação/2 tendo 
obrigatoriamente de ter nota 5,0 no exame final.  
 
 Caso o aluno não obtenha media 5,0 (cinco) será considerado reprovado. 
 
É considerado aprovado o aluno com frequência acima de 75% (setenta e cinco por cento) e média mínima de 6,0 (seis) 
considerando 1º e 2º nota das duas primeiras avaliações do desempenho escolar. 
 

5.3.2 Atividades intra e extraclasse 

 

Todas as atividades intra e extraclasse desenvolvidas pelos acadêmicos serão avaliadas, respeitando as seguintes 
formas de avaliação: 

 

•Avaliações teóricas e práticas sobre exercícios e simulações realizados em aula. 
•Trabalhos realizados em grupo e individual. 
•Resenha e resumo de artigos ou textos relacionados à disciplina, os quais deverão ser entregues até a data determinada 
em classe.  
•Relatórios de atividades intra ou extraclasse.  
•Análise de textos (oral e escrita), referente aos textos estudados. 
 
5.4 Avaliação qualitativa 
 
 Serão considerados como critérios para a avaliação qualitativa as seguintes recomendações: 
•observação individual do desempenho em atividades e exercícios orais e escritos; 
•observação direta e indireta da participação dos alunos nas aulas por meio de discussões e debates; 
•avaliação das atitudes e atenção durante as explicações; 
•comprometimento com as atividades intra e extraclasse; 
•pontualidade (início e término das aulas, bem como data de entrega e/ou realização de atividades); 
•participação nas avaliações escritas e orais; 
•interação positiva com o professor, acadêmicos e funcionários; 
•conceitos frequencial (assiduidade), comportamental ou participativo; 
•observação da participação no desenvolvimento de leituras afins extraclasse; 
 

6 OBSERVAÇÕES 

 Fica a critério do professor e da coordenação do curso a exigência de outras avaliações. 
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ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CURSO 
 

DISCIPLINA: Direito Processual Civil -II CURSO: Direito 

PLANO DE CURSO: 
2º Semestre de 2016 

CARGA HORÁRIA: 
60 h/a 

PROFESSOR:  
 

CRÉDITOS:  PERÍODO: 5° 
 

TURNO: Noturno 
 

 
 
1. EMENTA 

  

 Das provas: conceito, características e objeto da prova. Admissibilidade dos meios de 

prova. Finalidade e destinatário da prova. Classificação das Provas. Das provas em Espécie: 

depoimento pessoal; confissão; exibição de documento ou coisa; prova documental; prova 

testemunhal; prova pericial; inspeção judicial; prova por presunção. Ônus da Prova. 

Conversão sobre ônus da prova. Momentos e valoração da prova. Da sentença e da Coisa 

Julgada. Dos requisitos e dos efeitos da sentença. Conceito da coisa julgada. Fundamento 

político e jurídico da Coisa Julgada. Validade da sentença transitada em julgado. Natureza da 

sentença definitiva. Função da sentença definitiva. Função da sentença terminativa. Da 

liquidação de sentença. Do cumprimento da sentença. 

 

 

2. OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo geral 

Analisar o aspecto probatório do processo civil, sentença, coisa julgada, formas de 
liquidação de sentença e cumprimento de sentença 
 

2.2 Objetivos específicos 

 

Identificar e distinguir as espécies de provas;  

 Apresentar os requisitos e efeitos da sentença;  

 Reconhecer o instituto da coisa julgada;  

 Apontar as formas de liquidação da sentença no processo civil;  
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 Demonstrar o procedimento da fase de cumprimento de sentença; 

 

 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - FASE PROBATÓRIA  

1 Das disposições gerais sobre a prova  

1.1 Conceito  

1.2 Características da prova  

1.3 Objeto da prova  

1.4 Finalidade e destinatário da prova  

1.5 Fatos que não dependem de prova  

1.6 Valoração da prova  

1.7 Sistema adotado pelo CPC  

1.8 Poder de instrução do Juiz  

1.9 Ônus da prova  

1.10 Sistema legal do ônus da prova  

1.11 Procedimento probatório  

1.12 Convenção sobre o ônus da prova, procedimento probatório  

1.13 Instrução através de carta  

1.14 Dever de colaboração com a Justiça  

 

2 Depoimento Pessoal 2.1 Conceito  

2.2 Distinção  

2.3 Sanção decorrente do ônus de prestar depoimento pessoal  

2.4 Dispensa do depoimento pessoal  

2.5 Legitimação para o depoimento  

2.6 Objeto do depoimento pessoal  

2.7 Procedimento  

 

 

3 Confissão 3.1 Conceito e particularidades  

3.2 Requisitos da confissão  
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3.3 Classificação  

3.4 Efeitos da confissão  

3.5 Revogação  

3.6 Indivisibilidade da confissão  

3.7 Valor da confissão extrajudicial  

 

 

4 Exibição de Documento ou coisa 4.1 Aspectos gerais  

4.2 Conceito  

4.3 Oportunidade da medida  

4.4 Legitimação  

4.5 Procedimento e efeitos da exibição requerida contra parte  

4.6 Procedimento e consequências da exibição requerida contra terceiro 

 

5 Prova documental  

5.1Conceito  

5.2 Distinção entre documento e instrumento  

5.3 Documentos públicos  

5.4 Instrumento público de substância do ato  

5.5 Documento público com eficácia de documento particular  

5.6 Documento particular  

6.7 Valor probante de documento particular  

5.8 Data de documento particular  

5.9 Telegrama  

5.10 Carta e Registro doméstico  

5.11 Livros Comerciais  

5.12 Reprodução de documentos particulares  

5.13 reprodução mecânica de coisas dos fatos  

5.14 Documentos viciados em sua forma  

5.15 Falsidade documental  

5.16 Espécies de falsidade  

5.17 Ônus da prova concernente à falsidade documental  
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5.18 O incidente de falsidade (ação declaratória incidental)  

5.18.1 Procedimento do incidente  

5.19 Desentranhamento de documentos  

5.19 Da produção da prova documental.  

6 Prova testemunhal 6.1 Conceito  

6.2 Valor probante das testemunhas  

6.3 Incapaz para depor, pessoas impedidas para depor, pessoas suspeita para depor  

6.4 Direitos e deveres da testemunha  

6.5 Juiz da causa arrolado como testemunha  

6.6 A produção da prova testemunhal  

6.7 Incidentes que podem se seguir à tomada de depoimento da testemunha  

 

7 Da prova pericial  

7.1 Generalidades  

7.2 Conceito  

7.3 Cabimento da perícia  

7.4 Perícia e atividade do Juiz e a figura do perito  

7.5 Assistentes técnicos  

7.6 Laudo e pareceres  

7.7 Quesitos  

7.8 Procedimento e honorários do perito  

 

8 Inspeção judicial 8.1 Conceito  

8.2 Procedimento 

 

9 AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 9.1 Audiência  

9.2 Características da audiência  

9.3 Atos preparatórios  

9.4 Adiamento da audiência  

9.5 Antecipação da audiência  

9.6 Conciliação  

9.7 Procedimento da conciliação  
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9.8 Instrução e julgamento  

9.9 Documentação da audiência  

 

II - FASE DECISÓRIA  

10 DA SENTENÇA  

10.1 Definição legal e classificação doutrinária  

10.2 Estrutura (relatório, fundamentação e parte dispositivo)  

10.3 Condições Formais  

10.4 Momento para proferir a sentença  

10.5 Publicação e intimação da sentença  

10.6 Efeitos da publicação  

10.7 Correção e integração da sentença  

10.8 Momento de eficácia da sentença e efeitos da sentença (primários e secundários)  

10.9 nulidade da sentença ultra petita, citra petita e extra petita;  

10.10 Classificações, sentenças declaratórias, sentenças condenatórias, sentença 

constitutiva. 

 

11 COISA JULGADA  

 

11.1 Espécie de coisa julgada  

11.2 Limites da coisa julgada  

11.3 Momento da coisa julgada e o que não produz coisa julgada  

11.4 Relações jurídica continuativa e outros casos de rejulgamentos (art. 471)  

11.5 Limites subjetivos  

11.6 Causas de estado e questões implicitamente resolvidas (art. 474 CPC)  

11.7 Duplo grau de jurisdição (reexame necessário ou remessa ex offício)  

 

12 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA  

 

12.1 Conceito  

12.2 Tipos de liquidação  

12.3 Procedimento 
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13 DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  

13.1 Aspectos gerais  

13.2 Meios de defesa no cumprimento de sentença  

 

4. ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

4.1 Procedimentos:  

 

 aulas expositivas e dialogadas; 

 realização de estudos dirigidos, com incentivo à participação do aluno no 

questionamento e discussão; 

 estudo de textos e leitura adicional, como forma de estimular/orientar o 

desenvolvimento pessoal dos alunos; 

 projeção de filmes, documentários e slides; 

 palestras, seminários, debates, mesas redondas, cursos ou atividades correlatas; 

 discussões de temas sociais sob a perspectiva jurídica; 

 elaboração de projetos de pesquisas, como forma de incentivar o trabalho de pesquisa 

e investigação científica; 

 realização de pesquisas bibliográficas e de campo; 

 apresentação oral de atividades realizadas (micro-aula e mini-cursos); 

 
4.2 Recursos: 

  

 quadro negro; 

 projetor de multimídia; 

 retroprojetor; 

 TV, DVD; 

 vídeo; 

 computador; 

 textos previamente selecionados; 

 livros e artigos. 
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5. AVALIAÇÕES 

 

5.1 Formas da avaliação: Provas, debates, seminários, trabalhos individuais e em grupos, 

exposição de painéis, relatórios e pareceres pessoais.  

 

5.2 Número de avaliações no semestre: 03 

 

 Obs.: Além das aulas, trabalhos em grupos, trabalhos individuais e debates, o aluno 

será avaliado através da prova que será escrita, oral ou através de seminários. 

 O resultado de cada avaliação será determinado através da somatória das atividades 

 desenvolvidas em sala de aula, na pesquisa, na montagem dos trabalhos e sua 

 apresentação e provas escritas e formais.  

 

5.3 Avaliação quantitativa 

5.3.1 Provas 

 

 1ª avaliação – Escrita – obrigatória, devendo o acadêmico alcançar média igual ou 

superior a 6,0 (seis).  

 2ª avaliação – Escrita – obrigatória, devendo o acadêmico alcançar média igual ou 

superior a 6,0 (seis).  

 3ª avaliação – Escrita – Caso o acadêmico não alcance a média do semestre igual ou 

superior a 6,0 (seis), obrigatoriamente, deverá realizar o exame final, sem consulta.   

 

 Valor das Avaliações: total de 10,0 (dez vírgula zero) pontos, sendo: 

 

1ª avaliação: 8,0 (oito) pontos da avaliação escrita com questões objetivas e 

discursivas + 2,0 (dois) pontos de atividades realizadas intra e extraclasse e critérios 

qualitativos. 
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2ª avaliação: 8,0 (oito) pontos da avaliação escrita com questões objetivas e 

discursivas + 2,0 (dois) pontos de atividades realizadas intra e extraclasse e critérios 

qualitativos. 

 

3ª Avaliação: o exame final tem obrigatoriamente o valor de 10,0 (dez) pontos: 

com questões objetivas e discursivas. 

 

Conteúdo das avaliações: o conteúdo das avaliações será cumulativo até a data da 

realização da referida prova.  

5.3.2 Atividades intra e extraclasse 

 Todas as atividades intra e extraclasse desenvolvidas pelos acadêmicos serão 

avaliadas, respeitando as seguintes formas de avaliação: 

 Avaliações teóricas e práticas sobre exercícios e simulações realizados em aula. 

 Trabalhos realizados em grupo e individual. 

 Resenha e resumo de artigos ou textos relacionados à disciplina, os quais deverão ser 

entregues até as respectivas datas das avaliações (1ª e 2ª avaliação).  

 Relatórios de atividades intra ou extraclasse.  

 Apresentação de seminários e debates dirigidos que serão realizados nas aulas. 

 Apresentação oral de atividades realizadas. 

 Análise de textos (oral e escrita), referente aos textos estudados. 

 
5.4 Avaliação qualitativa 
 
 Serão considerados como critérios para a avaliação qualitativa as seguintes 

recomendações: 

 

 observação individual do desempenho em atividades e exercícios orais e escritos; 

 observação direta e indireta da participação dos alunos nas aulas por meio de 

discussões e debates; 

 avaliação das atitudes e atenção durante as explicações; 

 comprometimento com as atividades intra e extraclasse; 
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 pontualidade (início e término das aulas, bem como data de entrega e/ou realização 

de atividades); 

 participação nas avaliações escritas e orais; 

 interação positiva com o professor, acadêmicos e funcionários; 

 conceitos freqüencial (assiduidade), comportamental ou participativo; 

 observação da participação no desenvolvimento de leituras afins extraclasse; 

 
 
6. OBSERVAÇÕES 

 

 Fica a critério do professor e da coordenação do curso a exigência de outras 

avaliações. 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
 Scarpinella Bueno, Cássio.Novo Código de Processo Civil - Anotado - 2ª ed. 2016. Ed. 
Saraiva. 
Scarpinella Bueno, Cássio .Manual de Direito Processual Civil - Lei Nº 13.105, de 
16.03.2015 - Vol. Único - 2ª Ed. 2016. Ed. Saraiva. 
 
Didier Jr, Fredie. Curso de Direito Processual Civil - v.2 - Reescrito com base no NOVO 
CPC (2016). 18a edição. Ed. Juspodvim. 
 
 
 
 
 
8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
BRASIL. Código Civil (2002). Código Civil e legislação civil em vigor: sancionada em 10 
de janeirio de 2002. Organização do texto: Theotônio Negrão e José Roberto Gouveia. 25. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
_______. Constituição (1988). Constituição do Brasil Interpretada: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. Organização do texto: Alexandre de Moraes. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
DEI MALESTA, Nicola Framarino. A sociedade e o Estado: Introdução Sociológica ao 
Estudo do Direito. São Paulo: LZN Informática e Editora, 2003. 
 
 
9. ASSINATURAS 

 
________________________________________ 

Prof. Higor Alexsander Mendonça Ferreira 
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ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CURSO 

 

DISCIPLINA: Direito Empresarial II CURSO: Direito 

PLANO DE CURSO: 

2º semestre de 2016 

CARGA HORÁRIA: 

60horas 

PROFESSOR: 

CRÉDITOS:  PERÍODO: 5º TURNO: Noturno 

 

1 EMENTA 

  

Títulos de Crédito.Teoria Geral dos Títulos de Crédito: conceito; princípios do direito 

cambiário; natureza da obrigação cambial; classificação dos títulos de crédito; títulos de 

crédito no Código Civil de 2002; a informática e o futuro do direito cambiário. Constituição e 

Exigibilidade do Crédito Cambiário. Letra de Câmbio. Nota promissória. Cheque. Duplicata. 

Outros títulos de crédito: títulos de crédito impróprios; títulos bancários; títulos de crédito 

sujeitos ao Código Civil.Direito Falimentar. A empresa em crise. Lei de Falências: Lei nº 

11.101/2005.A instauração da falência. Pressupostos da falência. Competência. Pedido de 

falência. Processo da falência: fase de conhecimento; liquidação e encerramento do processo 

falimentar. Ação constitutiva de falência. Sentença declaratória da falência. Sentença 

denegatória. Recursos e revogação da falência. Ações revocatórias. A administração da 

falência. Efeitos da falência. Recuperação Judicial de Empresas: meios de recuperação da 

empresa; órgãos da recuperação judicial; processo de recuperação judicial e recuperação 

extrajudicial.A falência do empresário individual: pessoa e bens do empresário individual 

falido; responsabilidade penal; reabilitação do falido. Regime jurídico dos atos e contratos do 

falido. Regime jurídico dos credores do falido. Direito Penal Falimentar. Crimes falimentares. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

  

Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos relativos aos contratos básicos e 

específicos atualmente utilizados na atividade empresarial, e também aos títulos de crédito 
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que lhe dão suporte, visando à preparação para o trato dos assuntos e negócios jurídicos 

empresariais, especialmente a interpretação e elaboração dos contratos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 
 Compreender a finalidade dos títulos de crédito na atual economia; 

 

 Investigar aspectos da teoria geral dos títulos de crédito e dos negócios jurídicos 

empresariais; 

 

 Perscrutar os títulos de crédito e contratos mercantis em espécie, as normas 

extravagantes e o posicionamento jurisprudencial contemporâneo; 

 

 Levantar questões polêmicas atuais acerca do instituto, sobretudo fazendo a 

interdisciplina com outros ramos do direito. 

 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Títulos de Crédito. Teoria Geral e institutos cambiários. Classificação. Princípios.  

2. Letra de Câmbio. Noções Gerais. Requisitos. Formalidades. Direito Aplicável. 

Aceite. Aval. Endosso. Pagamento. Apresentação. Protesto. Ação Cambial. 

Prescrição. 

3. Nota promissória. Noções Gerais. Requisitos. Formalidades. Direito Aplicável. Ação 

Cambial e vinculação a Contrato. 

4. Cheque. Noções Gerais. Requisitos. Formalidades. Direito Aplicável. Requisitos. 

Modalidades de Emissão. Prazo para Apresentação. Ações Judiciais. 

5. Duplicata. Noções Gerais. Requisitos. Formalidades. Direito Aplicável. Modalidades. 

Protesto. Prazos. Ações fundadas na duplicata – incidência de juros e correção 

monetária. Prescrição. 

6. Direito Concursal. Noções gerais. A Empresa em Crise. Direito Aplicável. 

7. Falência. Instauração da Falência. Pressupostos da falência. Pedido de falência. 

Sentença declaratória de falência. Denegação da falência. A Administração da 
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falência. Efeitos da Falência. Processo de Falência. Introdução. Fase de 

conhecimento. A Liquidação. Encerramento da falência.  

8. Recuperação da Empresa. Introdução. Meios de Recuperação. Órgãos da 

Recuperação Judicial. Processo de Recuperação Judicial. Recuperação Extrajudicial.  

9. Direito Penal Falimentar. Introdução. Crimes falimentares. Inquérito penal 

falimentar. Ação penal falimentar. Sentença. 

 

4 ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 

4.1 Procedimentos  

 

 aulas expositivas e dialogadas; 

 realização de estudos dirigidos, com incentivo à participação do aluno no 

questionamento e discussão; 

 estudo de textos e leitura adicional, como forma de estimular/orientar o 

desenvolvimento pessoal dos alunos; 

 elaboração de projetos de pesquisas, como forma de incentivar o trabalho de pesquisa 

e investigação científica. 

 

4.2 Recursos 

 quadro negro; 

 livros; 

 artigos. 

 

5. AVALIAÇÕES 

 

5.1 Formas da avaliação: Provas, trabalhos individuais, ou em grupos, e questionários.  

 

5.2 Número de avaliações no semestre: 03 

 

 Obs.: Além das aulas, trabalhos individuais, ou em grupo, e questionários, o aluno 

será avaliado através da prova que será escrita ou oral. 
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 O resultado de cada avaliação será determinado através da somatória das atividades 

 desenvolvidas em sala de aula, na pesquisa, na montagem dos trabalhos e sua 

 apresentação e provas escritas e formais.  

 

5.3Avaliação quantitativa 

 

5.3.1 Provas 

 

 Regimentais(1ª e 2ª avaliações), sendo estas obrigatórias, devendo o acadêmico 

alcançar média igual ou superior a 6,0 (seis). Caso o acadêmico não obtiver a média 

igual ou superior a 6,0 (seis) nas avaliações, obrigatoriamente, deverá realizar o exame 

final. 

 

 Valor das Avaliações: total de 10,0 (dez) pontos, sendo: 

 

a) 1ª avaliação – 28/09/16-prova escrita (objetiva/discursiva) no valor de 8,0 (oito) pontos + 

2,0 (dois) pontos de exercícios e atividades intra/extra sala de aula. 

b) 2ª avaliação – 05/12/16-prova escrita (objetiva/discursiva) no valor de 8,0 (oito) pontos + 

2,0 (dois) pontos de exercícios e atividades intra/extra sala de aula. 

c) 3ª avaliação –15/12/16-o exame final tem obrigatoriamente o valor de 10,0 (dez) pontos, 

com questões objetivas e/ou discursivas. 

 

5.3.2 Atividades intra e extraclasse 

 

 Todas as atividades intra e extraclasse desenvolvidas pelos acadêmicos, serão 

avaliadas, respeitando as seguintes formas de avaliação: 

 

 Avaliações teóricas e práticas sobre exercícios e simulações realizados em aula. 

 Trabalhos realizados em grupo e/ou individual. 

 Resenha e resumo de artigos ou textos relacionados à disciplina, os quais deverão ser 

entregues até a data determinada em classe. 

 Relatórios de atividades intra ou extraclasse.  
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 Análise de textos (oral e escrita), referente aos textos estudados. 

 

5.4Avaliação qualitativa 

 

 Serão considerados como critérios para a avaliação qualitativa as seguintes 

recomendações: 

 

 observação individual do desempenho em atividades e exercícios orais e escritos; 

 observação direta e indireta da participação dos alunos nas aulas por meio de 

discussões e debates; 

 avaliação das atitudes e atenção durante as explicações; 

 comprometimento com as atividades intra e extraclasse; 

 pontualidade (início e término das aulas, bem como data de entrega e/ou realização 

de atividades); 

 participação nas avaliações escritas e orais; 

 interação positiva com o professor, acadêmicos e funcionários; 

 conceitos frequenciais (assiduidade), comportamental ou participativo; 

 observação da participação no desenvolvimento de leituras afins extra-classe; 

 

6. OBSERVAÇÕES 

 

 Fica a critério do professor e da coordenação do curso a exigência de outras 

avaliações. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

 
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. 3a. Ed. Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013. 

 

VADE Mecum Saraiva. 15. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. 2028  p. 
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8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. v. 1 e 3. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2004. 

 

_____________. Manual de Direito Comercial. 17. ed. rev. e atual. de acordo com a nova 

lei de falências. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

MAMEDE, Gladston. Títulos de Crédito: Direito Empresarial Brasileiro. Vol. 3. 5 ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Títulos de Crédito. Vol. 2. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

9. ASSINATURAS 

 

 

________________________________________ 

ProfessorRodrigo Moraes Cabral 
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ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CURSO 
 
DISCIPLINA: Direito Penal III 

Cód. :  

CURSO: Direito 

Cód.: 
PLANO DE CURSO: 
1º semestre de 2016 

CARGA HORÁRIA: 
60 horas 

PROFESSOR: 
 

CRÉDITOS: 4 PERÍODO: 5º  
TURMA:  

TURNO: Noturno 
 

 
 
 
1 EMENTA 

 
 Introdução ao estudo dos crimes em espécie. Dos Crimes Contra a Pessoa. Dos Crimes contra o 

Patrimônio. Dos Crimes contra a Propriedade Imaterial. Dos crimes contra a Organização do Trabalho. Dos 

Crimes contra o Sentimento Religioso e contra o Respeito aos Mortos. Dos Crimes contra os Costumes. Dos 

Crimes contra a Família. 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo geral 

 

 Proporcionar aos acadêmicos uma visão geral dos crimes em espécie, substituindo a 

metodologia fundada na aula-conferência pelo emprego de técnicas didático-pedagógicas, que 

induzam à participação e ao estímulo do acadêmico para o processo aprendizagem e produzir uma  

visão crítica do fenômeno jurídico, adequando teoria e prática, para aplicação do direito à realidade 

social em constante mutação. 
 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Utilizar textos jurídicos e estudos de casos a fim de que o acadêmico possa ter uma visão 

clara do direito, ao analisar ao mesmo tempo seus aspectos substantivos e formais; 

  Identificar nos casos propostos os dispositivos legais utilizados em uma decisão, analisando 

os elementos constitutivos do tipo penal; 

 Discutir em sala as atividades desenvolvidas a fim de que a participação ativa permita ao 

acadêmico desenvolver suas habilidades, conhecimentos e capacidade intelectual, de uma 

visão crítica do direito, o funcionamento do sistema jurídico e as conseqüências sociais e 

econômicas; 



 
 

 Demonstrar ao acadêmico a visão de um direito vivo, que evolui de acordo com o momento 

histórico, político, social e econômico que atravessa o País, ao contrário da visão de um 

direito estanque pregado pelas correntes tradicionalistas. 

 Auxiliar o aluno no aprimoramento do uso da linguagem, do raciocínio lógico, da 

argumentação e da reflexão crítica, habilitando-o a solucionar os problemas que se 

apresentam na aplicação concreta da lei penal; 

 Orientar o futuro bacharel sobre os diversos aspectos que envolvem a atividade forense, 

situando-os no contexto da realidade atual.   

 

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. CRIMES CONTRA A PESSOA 

1.1. Crimes Contra a Vida (arts. 121-128) 

1.1.1. Homicídio 

1.1.2. Induzimento ao suicídio 

1.1.3. Infanticídio 

1.1.4. Aborto  

1.2. Crimes contra a Integridade Física (arts. 

129-137) 

1.2.1. Lesão Corporal 

1.2.2. Periclitação da Vida e da Saúde 

1.2.3. Rixa 

1.3. Dos crimes contra a Honra 138-145 

1.3.1. Calúnia 

1.3.2. Difamação 

1.3.3. Injúria 

1.4. Dos crimes contra a Liberdade Individual 

e outras (arts. 146-154) 

1.4.1. Crimes contra a Liberdade Pessoal 

1.4.2. Crimes contra a Liberdade de 

Domicílio 

1.4.3. Crimes contra a Inviolabilidade de 

Correspondência  

 

 

1.4.4. Crimes contra a Inviolabilidade de 

Segredos 

 

2- DOS CRIMES CONTRA O 

PATRIMÔNIO (arts. 155-183) 

2.1. Furto 

2.2. Roubo e Extorsão 

2.3. Usurpação 

2.4. Dano 

2.5. Apropriação Indébita 

2.6. Estelionato e Outras Fraudes 

2.7. Receptação 

 

3- DOS CRIMES CONTRA A 

PROPRIEDADE IMATERIAL. (art. 184) 

3.1. Violação de Direito Autoral 

 

4 - DOS CRIMES CONTRA A 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (arts. 

197 - 207) 

4.1. Atentado contra a Liberdade de Trabalho 

4.2. Atentado contra a Liberdade de Contrato 

de Trabalho e Boicotagem Violenta 

4.3. Atentado contra a Liberdade de 

Associação 



 
 

4.4. Paralisação de Trabalho Seguida de 

Violência ou Perturbação à Ordem 

4.5. Paralisação de Trabalho de interesse 

coletivo 

4.6. Invasão de Estabelecimento 

4.7. Frustração de direito assegurado por lei 

trabalhista 

4.8. Frustração de lei sobre a nacionalização 

do trabalho 

4.9. Exercício de atividade com infração de 

decisão administrativa 

4.1.1. Aliciamento para fim de emigração 

4.1.2. Aliciamento de trabalhadores de um 

local para outro do território nacional. 

 

5. DOS CRIMES CONTRA O RESPEITO 

AOS MORTOS (arts. 208-212) 

5.1. Ultraje a Culto 

5.2. Impedimento ou Perturbação de 

Cerimônia Funerária 

5.3. Violação de Sepultura 

5.4. Destruição, Subtração ou Ocultação de 

Cadáver 

5.5.Vilipêndio de Cadáver 

 

6. DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE 

SEXUAL 

6.1.1. Dos Crimes Contra A Dignidade 

Sexual 

Estupro-213 

Violação Sexual mediante/Fraude-215 

Assédio Sexual Art.216-B 

 

7. DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA 

VULNERÁVEIS: Arts 217 – A, 218 e 218-A 

e 218 B 

 

8. DO LENOCÍNIO E TRÁFICO DE 

PESSOA PARA FIM DE PROSTITUIÇÃO 

OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO 

SEXUAL. 

Mediação para servir a lascívia de outrem 

Art.227 

Favorecimento da prostituição – Arts. 228 e 

299 

Rufianismo – Art. 230 

Tráfico Internacional de Pessoa para fim de 

exploração sexual Art. 231 

Visão crítica acerca dos crimes contra a 

liberdade sexual. 

 

9- DO ULTRAJE PÚBLICO  AO PUDOR 

Ato Obsceno- Art. 233 

Escrito ou objeto obsceno/art.234 

 

10-DOS CRIMES CONTRA A FAMÍLIA 

10.1. Dos Crimes contra o Casamento 

Art.235-239 

Bigamia 

Induzimento a erro essencial e ocultação de 

impedimento 

Conhecimento prévio de Impedimento 

Simulação de autoridade para celebração de 

casamento 

Simulação de casamento 

10.2. Dos Crimes contra o Estado de Filiação 

Arts.241-243 

Registro de Nascimento inexistente 

Parto Suposto. Supressão ou alteração de 

direito inerente ao estado civil do recém-

nascido 

Sonegação de estado de filiação. 

10.3. Dos Crimes contra a Assistência 

Material Arts. 244-247 



 
 

Abandono Material 

Entrega de filho menor a pessoa inidônea 

Abandono Intelectual 

10.4. Dos Crimes contra o Poder Familiar 

Arts. 248-249 

Induzimento à fuga, entrega arbitrária ou 

sonegação de incapazes 

Subtração de incapazes. 

   

    

4. ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 

 

4.1 Procedimentos  

 aulas expositivas e dialogadas, inserindo no contexto ocorrências práticas, para melhor 

fixação do conteúdo; 

 realização de estudos dirigidos, com incentivo à participação do aluno no questionamento e 

discussão; 

 aplicação de técnicas de estudo em grupo, através de textos previamente selecionados e 

leitura adicional, com apresentação e discussão entre a sala, como forma de 

estimular/orientar o desenvolvimento pessoal dos alunos; 

 projeção de filmes, documentários e slides; 

 palestras, seminários, debates, mesas redondas, cursos ou atividades correlatas; 

 discussões de temas sociais sob a perspectiva jurídica; 

 elaboração de projetos de pesquisas, como forma de incentivar o trabalho de pesquisa e 

investigação científica; 

 simulação de casos para serem resolvidos em conjunto e ou individualmente, com 

apresentação em sala; 

 realização de pesquisas bibliográficas e de campo; 

 apresentação oral de atividades realizadas (micro-aula e mini-cursos). 

 aplicação de exercícios no final de cada aula, a fim de verificar o desempenho e 

aprendizagem durante as aulas, e apresentação de avaliação final sobre o desempenho e 

aprendizagem durante o semestre. 

 
4.2 Recursos Pedagógicos 

  

 quadro negro; 

 projetor de multimídia; 

 retroprojetor; 

 TV, DVD; 

 Aula de vídeo; 



 
 

 textos previamente selecionados; 

 análise de textos jurídicos (reprografados), palestras e seminários sobre os temas propostos 

no programa; 

 livros e artigos. 

 Músicas 

 

 

5 . ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO: 

 Solução de problemas envolvendo situações típicas onde serão aplicados os conhecimentos 

obtidos através da teoria; 

 Análise de participação dos grupos de trabalho e individualmente, avaliando o desempenho 

dos componentes do grupo; 

 Aplicação de exercícios para verificação de aprendizagem;  

 Realização de prova envolvendo todo o conteúdo teórico-prático ministrado durante o 

semestre. 

 

 

6 AVALIAÇÕES 

 

6.1 Formas da avaliação: provas, trabalhos individuais e em grupos.  

6.2 Número de avaliações no semestre: 03 

 Obs.: além das aulas, trabalhos em grupos, trabalhos individuais e debates, o aluno será 

avaliado através da prova que será escrita ou oral. 

 O resultado de cada avaliação será determinado através da somatória das atividades 

 desenvolvidas em sala de aula, na pesquisa, na montagem dos trabalhos e sua 

 apresentação e provas escritas e formais.  

 

6.3 Avaliação quantitativa 

6.3.1 Provas 

 Regimentais (1ª e 2ª avaliações), sendo estas obrigatórias, devendo o acadêmico alcançar 

média igual ou superior a 6,0 (seis). Caso o acadêmico não obtiver a média igual ou superior 

a 6,0 (seis) nas avaliações, obrigatoriamente, deverá realizar o exame final. 

 Valor das Avaliações: total de 10,0 (dez) pontos, sendo: 

 



 
 

a) 1ª avaliação - escrita e sem consulta – atividade regimental, obrigatória, equivalente a 8,0 (oito) 

+ 2,0 (quatro) pontos de seminário/teste, sendo o valor total correspondente a 100% (cem por 

cento). 

 

b) 2ª avaliação - escrita e sem consulta – atividade regimental, obrigatória, equivalente a 8,0 (seis) 

+ 2,0 (quatro) pontos de seminário/teste, sendo o valor total correspondente a 100% (cem por 

cento). 

 

c) Exame Final – Escrita e com consulta – o exame final tem obrigatoriamente o valor de 10,0 

(dez) pontos, com questões objetivas e discursivas acerca da toda a matéria do semestre. 

 

 Data das avaliações: 

 

 Data das avaliações:  

1. A primeira avaliação será realizada no dia 30 de setembro de 2016. 

2. A segunda avaliação será realizada no dia 09 de dezembro de 2016. 

3. O exame final será realizado no dia 12 de dezembro de 2016. 

 Conteúdo das avaliações: o conteúdo das avaliações será cumulativo até a data da 

realização da referida prova. 

 

 

6.3.2 Atividades intra e extraclasse 

Todas as atividades intra e extraclasse desenvolvidas pelos acadêmicos serão avaliadas, respeitando 

as seguintes formas de avaliação: 

 

 Avaliações teóricas e práticas sobre exercícios e simulações realizados em aula. 

 Trabalhos realizados em grupo e individual. 

 Resenha e resumo de artigos ou textos relacionados à disciplina, os quais deverão ser 

entregues até a data determinada em classe.  

 Relatórios de atividades intra ou extraclasse.  

 Análise de textos (oral e escrita), referente aos temas estudados. 

 

6.4 Avaliação qualitativa 

 

 Serão considerados como critérios para a avaliação qualitativa as seguintes recomendações: 

 

 observação individual do desempenho em atividades e exercícios orais e escritos; 



 
 

 observação direta e indireta da participação dos alunos nas aulas por meio de discussões 

e debates; 

 avaliação das atitudes e atenção durante as explicações; 

 comprometimento com as atividades intra e extraclasse; 

 pontualidade (início e término das aulas, bem como data de entrega e/ou realização de 

atividades); 

 participação nas avaliações escritas e orais; 

 interação positiva com o professor, acadêmicos e funcionários; 

 conceitos frequencial (assiduidade), comportamental ou participativo; 

observação da participação no desenvolvimento de leituras afins extraclasse 

 

 
7  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
 
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 2: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2008.  
JESUS, Damásio. Direito Penal, v. 2. São Paulo: Saraiva, 2007.  
JESUS, Damásio. Direito Penal, v. 3. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CURSO 

 

DISCIPLINA: Direito Processual Penal I CURSO: Direito 

 

PLANO DE CURSO: 

2º semestre de 

2016 

CARGA HORÁRIA: 

60 horas 

PROFESSOR:  

CRÉDITOS: 04 PERÍODO: 5º TURNO: Noturno 

 

 

1.  EMENTA 

 

Estudo sistemático da legislação e doutrina especializada em 

Direito Processual Penal, relativamente aos fundamentos do Processo Penal. 

Sistemas Processuais Penais. Lei Processual Penal no Tempo e no Espaço. 

Investigação Preliminar Brasileira. Inquérito Policial. CPI e PIC/MP. Ação 

Processual Penal. Jurisdição e Competência.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 

Apresentar ao discente a dinâmica do direito processual penal 

como instrumento do ius puniendi do Estado, mas, sobretudo, como instrumento 

de garantia do acusado, porém titular de direitos fundamentais no âmbito do 

devido processo penal constitucional. Enfoque especial às Nulidades do Processo 

Penal, nos Recursos, na Revisão Criminal. Habeas Corpus. Mandado de 

Segurança. E estrutura da Execução Penal no Brasil. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Estimular o desenvolvimento da capacidade de pesquisa e 

análise da legislação, doutrina, jurisprudência e de outras fontes do direito; 

 Auxiliar o aluno no aprimoramento do uso da linguagem, do 

raciocínio lógico, da argumentação e da reflexão crítica, habilitando-o a 



  

solucionar os problemas que se apresentam na aplicação concreta da lei penal, 

processual penal, mais precisamente na rotina laboral; 

 Orientar o futuro bacharel sobre os diversos aspectos que 

envolvem a atividade forense, situando-os no contexto da realidade atual.   

 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Introdução ao Direito Processual Penal. Origem histórica. Um 

processo Penal para Quê(m)? Histórica da Pena Privativa de Liberdade. 

Fundamentos do Direito Processual Penal. Análise Constitucional. Tratados 

Internacionais. 

Sistemas Processuais Penais. Conceito. Sistema Acusatório. 

Sistema Inquisitório. Sistema Misto. Sistema Processual adotado no Brasil. 

Divergências Doutrinárias sobre o tema. 

Princípios Processuais Penais. Noção e Importância. Análise 

Constitucional. Ampla Defesa. Acesso à Justiça Criminal. Contraditório. Devido 

Processo Legal. Dignidade da Pessoa Humana. Duplo Grau de Jurisdição. 

Duração Razoável do Processo. Economia Processual. Iniciativa das Partes. 

Impulso Oficial. Isonomia. Juiz Natural. Lealdade Processual. Persuasão 

Racional. Nemo tenetur se detegere. 

Eficácia da Lei Processual Penal no Tempo e no Espaço. 

Conflito Aparente de Normas. Tempus regit actum. Exceções Admitidas Pela 

Doutrina e Pela Jurisprudência. Lei Processual Penal no Espaço. 

Inquérito Policial e Outras Formas de Investigação. Noções e 

Forma. CPI. Investigação pelo Ministério Público (PIC). Inquérito Civil. Inquérito 

Policial. Noções e Natureza Jurídica. Características. Finalidade do Inquérito. 

Presidência do Inquérito. O valor probatório do Inquérito. Início do Inquérito. 

Desenvolvimento. Encerramento. 

Ação Processual Penal e Pressupostos Processuais. Classificação 

da Ação Processual Penal. Teorias da Ação. Condições da Ação. Pressupostos. 

Ação Penal de Iniciativa Pública Incondicionada. Ação Penal de Iniciativa Pública 

Condicionada. Ação Penal de Iniciativa Privada. Denúncia e Queixa-Crime. 

Extinção da Punibilidade. Ação Civil. 



  

Jurisdição e Competência. Noções Gerais e Definição. 

Classificação e Espécies. Garantia do Juiz Natural. Princípio do Kompetenz-

Kompetenz. Critério para Determinação da Competência no Código de Processo 

Penal. Competência Internacional. Competência por Prerrogativa de Função. 

Competência Constitucional de Justiça Especializada. Competência da Justiça 

Federal. Competência Territorial. Competência de Juízo. Conexão e Continência. 

 

4 ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

4.1 Procedimentos  

 Aulas expositivas e dialogadas; 

 Realização de estudos dirigidos, com incentivo à participação 

do aluno no questionamento e discussão; 

 Estudo de textos e leitura adicional, como forma de 

estimular/orientar o desenvolvimento pessoal dos alunos; 

 Projeção de filmes, documentários e slides; 

 Palestras, seminários, debates, mesas redondas, cursos ou 

atividades correlatas; 

 Discussões de temas sociais sob a perspectiva jurídica; 

 Elaboração de projetos de pesquisas, como forma de incentivar 

o trabalho de pesquisa e investigação científica; 

 Realização de pesquisas bibliográficas e de campo; 

 Apresentação oral de atividades realizadas (micro-aula e mini-

cursos). 

4.2 Recursos  

 Quadro negro; 

 Projetor de multimídia; 

 Retroprojetor; 

 TV, DVD; 

 Vídeo; 

 Computador; 

 Textos previamente selecionados; 

 Livros e artigos. 

 

5- Avaliação Qualitativa 



  

 

 Serão considerados como critérios para a avaliação qualitativa as seguintes 

recomendações: 

 observação individual do desempenho em atividades e 

exercícios orais e escritos; 

 observação direta e indireta da participação dos alunos nas 

aulas por meio de discussões e debates; 

 avaliação das atitudes e atenção durante as explicações; 

 comprometimento com as atividades intra e extraclasse; 

 pontualidade (início e término das aulas, bem como data de 

entrega e/ou realização de atividades); 

 participação nas avaliações escritas e orais; 

 interação positiva com o professor, acadêmicos e funcionários; 

 conceitos assiduidade, comportamental ou participativo; 

 observação da participação no desenvolvimento de leituras 

afins extraclasse. 

 

6- BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivany. Processo Penal. -2. ed. – 

Rio de Janeiro- Elsevier, 2014. 

LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal, 10 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. 

OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Curso de Processo Penal. -18. ed. 

rev. e ampl. atual – São Paulo, 2014. 

 

 

7- BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal 

Comentado. rev. e ampl. atual – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2013. 
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DISCIPLINA: Direito Constitucional 2 CURSO: Direito  

PLANO DE CURSO: 
2016/02 

CARGA HORÁRIA: 
60 horas 

PERÍODO:  
3.º Período 

 
 
1. EMENTA  

A organização político-administrativa do Estado. A Federação Brasileira. Entes Federativos. 

Competências. Intervenção federal e estadual. Dos poderes e sua organização. A Teoria da Tripartição de 

Poderes. Poder Legislativo. Poder Executivo. Poder Judiciário. Funções Essenciais à Administração da 

Justiça. Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Da Ordem Econômica e Financeira. Da Ordem 

Social. Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Proporcionar ao acadêmico o domínio dos conceitos, normas e princípios relacionados aos elementos básicos da 

Constituição Federal. 
 
2.2 Objetivos específicos 

Identificar os princípios e normas constitucionais básicos; 
Desenvolver a capacidade de interpretação dos institutos e princípios introdutórios da Constituição Federal;  
Analisar a aplicação e eficácia dos institutos e normas constitucionais. 

 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 A organização político-administrativa do Estado.  

Conceito e noções preliminares. 

2  Federação. 

Conceito e Características. Federação Brasileira. Idioma e Símbolos nacionais. Vedações Constitucionais. 

3 Entes Federativos. 

Estados-membros. Municípios. Distrito Federal. Territórios. 

 

4 Competências. 

Repartição de Competências. Competência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Competência 
Legislativa e não legislativa. 

 

5 Intervenção 

Parte Geral. Intervenção Federal. Intervenção Estadual. 

 

6 A Teoria da Tripartição de Poderes. 
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7 Poder Legislativo e Processo Legislativo. 

Funções típicas e atípicas. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Senado Federal. Reuniões. Comissões 
Parlamentares. Imunidades. Incompatibilidade e Impedimentos. Perda do Mandato. Espécies Normativas. 
Processo Legislativo. 

 

8 Poder Executivo 

Estrutura do Poder Executivo. Responsabilidade do Presidente da República. 

 

9 Poder Judiciário 

Conceito. Estrutura. Funções. Estatuto da Magistratura. Garantias do Judiciário. Competências. 

 

10 Funções Essenciais à Administração da Justiça 

Ministério Público. Advocacia Pública. Advocacia. Defensoria Pública. 

 

11 Defesa do Estado e das Instituições Democráticas 

Estado de Defesa. Estado de Sítio. Forças Armadas. Segurança Pública 

 

12 Da Ordem Econômica e Financeira. 

Princípios Gerais. Políticas. Sistema Financeiro Nacional. 

 

13 Ordem Social. 

Seguridade Social. Educação Cultura e Desporto. Ciência e Tecnologia. Comunicação Social. Meio Ambiente. 
Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso. Índios. 

 

14 Atos das Disposições Constitucionais Transitórias 
 
 
4 ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

4.1 Procedimentos  

 Aulas expositivas e dialogadas; 
 Realização de estudos dirigidos, com incentivo à participação do aluno no questionamento e discussão; 
 Apresentação oral de atividades realizadas (microaula e minicursos); 
 Realização de pesquisas bibliográficas e de campo; 
 Estudo de textos e leitura adicional, como forma de estimular/orientar o desenvolvimento pessoal dos 

alunos; 
 Projeção de filmes, documentários e slides; 
 Elaboração de projetos de pesquisas, como forma de incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 

científica. 
 

4.2 Recursos 

 Quadro negro; 
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 Data Show; 
 TV, DVD; 
 Vídeo; 
 Computador; 
 Textos previamente selecionados; 
 Livros e artigos. 

 

5 AVALIAÇÕES 

5.1 Formas da avaliação: Provas, trabalhos individuais e em grupos.  

5.2 Número de avaliações no semestre: 03 

 Obs.: Além das aulas, trabalhos em grupos, trabalhos individuais e debates, o aluno será avaliado 
através da prova que será escrita ou oral. 

 O resultado de cada avaliação será determinado através da somatória das atividades desenvolvidas em 
sala de aula, na pesquisa, na montagem dos trabalhos e sua apresentação e provas escritas e formais.  
 

5.3 Avaliação quantitativa 

5.3.1 Provas 

 Regimentais (1ª e 2ª avaliações), sendo estas obrigatórias, devendo o acadêmico alcançar média igual 
ou superior a 6,0 (seis). Caso o acadêmico não obtiver a média igual ou superior a 6,0 (seis) nas 
avaliações, obrigatoriamente, deverá realizar o exame final. 

 Valor das Avaliações: total de 8,0 (oito) pontos, sendo: 

 

a) 1ª avaliação - Escrita e com consulta – Atividade regimental, obrigatória, equivalente a 8,0 (oito) + 2,0 
(quatro) pontos de seminário/teste, sendo o valor total correspondente a 100% (cem por cento). 
 
b) 2ª avaliação - Escrita e com consulta – Atividade regimental, obrigatória, equivalente a 8,0 (oito) + 2,0 
(quatro) pontos de seminário/teste, sendo o valor total correspondente a 100% (cem por cento). 
 
c) Exame Final – Escrita e com consulta – o exame final tem obrigatoriamente o valor de 10,0 (dez) pontos, 
com questões objetivas e discursivas acerca da toda a matéria do semestre.  
 
Está sujeito à terceira avaliação (exame final) o aluno que não obtiver media 6,0 (seis) nas duas primeiras 
avaliações 1º e 2º bimestres, terá que obter nota 5,0 considerando cálculo 1º nota + 2º nota = media + 3º 
avaliação/2 tendo obrigatoriamente de ter nota 5,0 no exame final.  
 
Caso o aluno não obtenha media 5,0 (cinco) será considerado reprovado. 
 
É considerado aprovado o aluno com frequência acima de 75% (setenta e cinco por cento) e média mínima de 
6,0 (seis) considerando 1º e 2º nota das duas primeiras avaliações do desempenho escolar. 
 

5.3.2 Atividades intra e extraclasse 

 

Todas as atividades intra e extraclasse desenvolvidas pelos acadêmicos serão avaliadas, respeitando as 
seguintes formas de avaliação: 

 

 Avaliações teóricas e práticas sobre exercícios e simulações realizados em aula. 
 Trabalhos realizados em grupo e individual. 
 Resenha e resumo de artigos ou textos relacionados à disciplina, os quais deverão ser entregues até a 

data determinada em classe.  
 Relatórios de atividades intra ou extraclasse.  
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 Análise de textos (oral e escrita), referente aos textos estudados. 
 
5.4 Avaliação qualitativa 
 
 Serão considerados como critérios para a avaliação qualitativa as seguintes recomendações: 

 Observação individual do desempenho em atividades e exercícios orais e escritos; 
 Observação direta e indireta da participação dos alunos nas aulas por meio de discussões e debates; 
 Avaliação das atitudes e atenção durante as explicações; 
 Comprometimento com as atividades intra e extraclasse; 
 pontualidade (início e término das aulas, bem como data de entrega e/ou realização de atividades); 
 Participação nas avaliações escritas e orais; 
 Interação positiva com o professor, acadêmicos e funcionários; 
 Conceitos frequencial (assiduidade), comportamental ou participativo; 
 Observação da participação no desenvolvimento de leituras afins extraclasse; 

 

6 OBSERVAÇÕES 

Ficará a critério do professor e da coordenação do curso a exigência de outras avaliações. 
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