CURSO: DIREITO BARRA MANSA
EMENTAS – 2018-1

1º PERÍODO

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO
EMENTA:
A Introdução ao Direito. O conceito de direito. Direito e as ciências
jurídicas afins. Significados da palavra Direito. A Ciência do Direito.
Normatividade Social. Sistema e ordenamento jurídico. Subsistemas ou
microssistemas jurídicos. Norma Jurídica: aspectos essenciais. Relação
Jurídica. Sujeito de direito. Fato e ato jurídico. Direito objetivo e dever
jurídico. Fontes do direito. A lei: validade, vigência e eficácia.
Hermenêutica jurídica: métodos e resultados da interpretação.
Perspectivas do Direito: os “novos” direitos.

DISCIPLINA: HISTÓRIA DO DIREITO
EMENTA:
O pensamento jurídico na antiguidade. Instituições do Direito Romano.
O Direito Medieval. A dogmática canônica. A construção do mundo
contemporâneo. História do Direito no Brasil. Contribuição das minorias
para a evolução do Direito Brasileiro. O Direito e a responsabilidade
social.

DISCIPLINA: LINGUAGEM JURÍDICA
EMENTA:
Considerações sobre a noção de texto. Textualidade. Coesão e coerência
textuais. Uso do dicionário. Parágrafo. Modos de Organização do
Discurso. Correção gramatical. Acentuação gráfica. O uso da crase.
Ortografia. Pontuação. Concordância. Regência. Colocação dos clíticos.
Gêneros Textuais pertencentes à tipologia jurídica.

DISCIPLINA: CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA DO ESTADO
EMENTA:

O pensamento político-jurídico moderno e o discurso político-jurídico
Liberal Clássico. Formas de Estado: República e Monarquia. Origem e
justificação do Estado, sua finalidade e evolução. Finalidades do Estado.
Divisão do poder. Formas de Estado e de Governo. Sistemas de
Governo. Estado de Direito. O Estado Social de Direito e o Estado
Democrático. Direitos políticos. Cidadania. Estado Federado. Separação
dos Poderes. Os Sistemas Eleitorais, mandato e partidos políticos.

DISCIPLINA: DIREITO HUMANOS E CIDADANIA
EMENTA:
A fundamentação histórica e a construção dos direitos humanos e da
cidadania. Análise da cidadania enquanto fenômeno jurídico. A cidadania
na sociedade. Pluralismo, tolerância e cidadania. Discriminação e suas
formas. Direitos Humanos, controle social e segurança pública. Exclusão
e os mecanismos de inclusão. O papel do Estado e das Políticas Públicas.

DISCIPLINA: ESTUDOS SOCIOANTROPOLÓGICOS
EMENTA:
Panorama da história das Ciências Sociais, enfatizando seus princípios
teóricos e metodológicos propostos. Análise dos principais focos
temáticos e analíticos que atravessam a Sociologia e a Antropologia, e
que tornam possível refletir criticamente sobre a diversidade da
realidade sociocultural brasileira e as questões da contemporaneidade.
Enfoque das Relações Étnico-raciais. Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

2º PERÍODO
DISCIPLINA: TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO
Teoria da argumentação jurídica. Os métodos, técnicas da argumentação e
EMENTA: do raciocínio jurídico. Princípios e regras do convencimento e da persuasão
judicial. Problemas do discurso jurídico. Elementos Constitutivos do discurso
jurídico. A ética do discurso jurídico. A nova razoabilidade do discurso
jurídico pós-positivista. Persuasão jurídica. Conceito e finalidade da
persuasão jurídica. Diferença entre persuasão e convencimento. Persuasão
judicial e persuasão racional do juiz. As verdades jurídicas. Fundamentos das
verdades jurídicas. Critério de correção da verdade jurídica.

DISCIPLINA: FILOSOFIA JURÍDICA

EMENTA:

A Filosofia Jurídica para o profissional do Direito, a partir da compreensão
da influência das teorias (e escolas) jusfilosóficas no pensamento jurídico
contemporâneo e, em especial, na prática jurídica. Apresenta-se a
concepção científica do conhecimento jurídico e o status epistemológico
da ciência jurídica no âmbito das ciências sociais. A repercussão
metodológica de cada escola jurídica nas posturas dos juristas teóricos e
práticos. Reflexão crítica acerca da significação e vigência dos conceitos:
Justiça, Validade, e Eficácia Social do Direito.

DISCIPLINA: ECONOMIA
EMENTA:

Introdução à ciência econômica. Economia e direito. Funcionamento do
mercado. Estruturas de mercado. Regulamentação dos mercados. Teoria
monetária. População, emprego e distribuição de renda. Comércio
internacional. Taxa de câmbio. O setor externo. O Setor público.

DISCIPLINA: RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

EMENTA:

A relação entre as sociedades humanas e o meio ambiente como
campo de reflexão crítica para além das ciências biológicas. As
transformações enfrentadas pelo mundo moderno e a chamada
crise ambiental. As principais correntes e abordagens sobre a
questão ambiental. A noção de socioambientalismo e as principais
implicações sobre a responsabilidade socioambiental.

DISCIPLINA: MÉTODOS DE TÉCNICAS DE PESQUISA
EMENTA:

Conceito de método e de ciência; o valor do conhecimento cientifico.
Senso comum e conhecimento cientifico. A relação sujeito / objeto
no conhecimento cientifico. Técnica do fichamento. Técnica de
leitura e estudo: tipos de leitura, esquemas e resumos. Normas para
redação do trabalho acadêmico.

DISCIPLINA: DIREITO CONSTITUCIONAL I

EMENTA:

Teoria da Constituição. O Poder Constituinte e reforma da Constituição.
Constituição: objeto, objetivo e método. Normas constitucionais:
interpretação e efetividade. Princípios e normas. Os princípios
fundamentais da República Federativa do Brasil. Os direitos e garantias
fundamentais como tutela da cidadania. Direitos individuais, coletivos,
sociais, nacionalidade e políticos. Organização do Estado Federal e
Intervenção.

DISCIPLINA: DIREITO CIVIL I (PESSOAS E BENS)

EMENTA:

Teoria do Direito Civil. Evolução do Direito Civil. Das Pessoas Naturais. Da
personalidade. Da capacidade jurídica. Da pessoa jurídica. Das pessoas
jurídicas de direito público. Das pessoas jurídicas de direito privado.
Domicílio e residência. Dos bens protegidos pelo direito.

3º PERÍODO

DISCIPLINA: DIREITO CONSTITUCIONAL II
EMENTA:
Continuidade dos tópicos de Direito Constitucional vistos no período
anterior. A divisão orgânica dos poderes e suas respectivas
composições: Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O Processo
Legislativo. As funções essenciais à justiça. A defesa do Estado e das
Instituições Democráticas. Orçamento Público. Ordem Econômica e
Financeira. Tópicos emergentes do Direito Constitucional.

DISCIPLINA: DIREITO CIVIL (RELAÇÕES JURÍDICAS)
EMENTA:
Fato Jurídico em Sentindo Amplo. Fato Jurídico em sentido estrito. Ato
Jurídico. Negócios Jurídico. Defeitos do negócio Jurídico. Nulidade do
Negócio Jurídico. Ato Ilícito.Prescrição. Decadência.

DISCIPLINA: ÉTICA JURÍDICA
EMENTA:
A profissão do advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil. O Estatuto da
Advocacia e o Código de Ética e Disciplina da OAB. O Processo éticodisciplinar na OAB. Responsabilidades do advogado. O advogado e o acesso
à justiça. Advocacia e cidadania. Responsabilidade social do profissional da
advocacia.

DISCIPLINA: PSICOLOGIA JURÍDICA
EMENTA:
Histórico e introdução a Psicologia Jurídica. Relações entre Psicologia e
Direito. A Psicologia Jurídica como um ramo da Psicologia Aplicada a temas
sócio jurídicos. Práticas da Psicologia Jurídica, enquanto ciência
interdisciplinar, e sua aplicação junto às Varas da Infância e Juventude, às
Varas de Família, ao Direito Penal, e outras instituições (conselhos de
direitos da criança e do adolescente, conselhos tutelares, abrigos,DEGASE,
entre outras). Psicologia e Direitos Humanos. Ética e
Psicologia.

DISCIPLINA: DIREITO EMPRESARIAL (TEORIA DA EMPRESA)
EMENTA:
Aspectos legais que disciplinam as atividades econômicas desenvolvidas
pelos agentes privados. Estabelecimento empresarial. Direito empresarial. A
empresa. O empresário. Nome empresarial. Fundo de comércio ou
estabelecimento empresarial. Microempresário, empresário de pequeno
porte. Propriedade industrial.

DISCIPLINA: MEIOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
EMENTA:
Problemática do acesso à justiça. Métodos alternativos de resolução de
litígios: conciliação, mediação e arbitragem. Técnicas básicas de conciliação
e mediação. Arbitragem: histórico. Espécies. Lei 9.307/96. A aplicação dos
meios alternativos de resolução de conflitos nos demais campos do ensino
jurídico. Os meios alternativos de composição de conflitos e sua eficácia
prática. Integração teórico prático dos meios alternativos na efetivação do
acesso à Justiça.

4º PERÍODO

DISCIPLINA: TEORIA GERAL DAS OBRIGAÇÕES
EMENTA:
Aspectos gerais que disciplinam a Teoria Geral das Obrigações.
Perspectiva civil-constitucional das relações obrigacionais. Modalidades,
efeitos, transmissão, adimplemento, extinção e inadimplemento das
relações obrigacionais. Noções gerais de responsabilidade civil.

DISCIPLINA: TEORIA DO DIREITO PENAL I
EMENTA:
A evolução histórica do Direito Penal. As Escolas e sua relação com as
demais ciências jurídicas. O Direito Penal: conceito, características e
funções. A Lei Penal: principio da reserva legal no tempo e no espaço. A
norma penal: conceito, características, composição, espécies e
aplicação. Crime
e
contravenção
penal. Teorias. Tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade. Concurso de agentes. O Direito Penal e
os Direitos Humanos.

DISCIPLINA: TEORIA GERAL DO PROCESSO
EMENTA:
Sociedade e tutela jurídica. Formas de solução de conflitos. Jurisdição
como função estatal pacificadora. Acesso à Justiça e Direito de Ação.
Teoria da Ação. Elementos da Ação. Processo. Procedimento. Princípios
Constitucionais e Gerais do Processo. Sujeitos do Processo. Atos
Processuais e Prazos Processuais. Competência.

DISCIPLINA: DIREITO SOCIETÁRIO
EMENTA:
As sociedades empresariais, personalização e natureza jurídica. As
teorias da desconsideração da personalidade jurídica. O controle social.
Classificação das sociedades. Tipos societários no atual Código Civil. A
sociedade simples e a sociedade limitada, sua constituição,
administração, deveres e direitos dos sócios. Sociedade Anônima. Da
dissolução e da extinção das sociedades. As sociedades na economia
globalizada e o impacto dos modelos econômicos nas espécies
societárias.

DISCIPLINA: DIREITO DO TRABALHO
EMENTA:
Antecedentes históricos. Contrato do trabalho. Sujeitos do contrato:
Empregado e empregador. Duração do trabalho. Remuneração e salário.
Extinção do contrato de trabalho. Segurança e higiene do trabalho.
Direito desenvolvimento e cidadania.

5º PERÍODO

DISCIPLINA: DIREITO DOS CONTRATOS
EMENTA:
Contratos de compra e venda. Troca ou permuta. Contrato estimatório.
Doação. Locação. Empréstimo. Depósito. Mandato. Comissão. Agência e
distribuição. Corretagem. Transporte. Constituição de renda. Jogo e
aposta. Fiança. Transação. Compromisso. Atos unilaterais de vontade.
Promessa de recompensa. Gestão de negócios. Atos unilaterais e
vontade.

DISCIPLINA: TEORIA DO DIREITO PENAL II
EMENTA:
As conseqüências jurídicas do delito. Penas: conceito, fins, espécies,
aplicação, cominação. Suspensão condicional, livramento condicional,
efeitos da condenação, reabilitação. Medidas de segurança. Benefícios
legais concedidos ao condenado. Persecução penal e causas extintivas
de punibilidade. A pena como instrumento de redução da criminalidade.
A pena e os Direitos Humanos.

DISCIPLINA: TÍTULOS DE CRÉDITO
EMENTA:
Teoria Geral dos Títulos de Crédito. Princípios dos Títulos de Crédito.
Autonomia, Literalidade, Abstração.Teoria da Criação e da Emissão.
Classificação dos Títulos de Crédito. Títulos de Crédito em espécie: Letra
de Câmbio, Cheque, Nota Promissória. Demais Títulos de Crédito. Aval.
Aceite. Endosso. Protesto

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL I
EMENTA:
Partes. Litisconsórcio. Intervenção de Terceiros. Atos Processuais e
Comunicação dos Atos processuais. Procedimentos. Petição Inicial. Defesa
do Réu. Providências Preliminares. Provas. Tutelas de Urgência. Sentença.

DISCIPLINA: DIREITO DO TRABALHO COLETIVO
EMENTA:
Exame dos Institutos do Direito Coletivo do Trabalho, enfocando a
negociação coletiva, bem como, a representação dos trabalhadores.
Visão sindical e toda sua estruturação, com as modificações introduzidas
pelo texto constitucional.
Aborda-se ainda o contrato coletivo de
trabalho, o instituto da greve e do lock out como fenômeno de
interferência na vida social.
Discussão moderna das propostas da
Reforma Sindical e suas repercussões.

DISCIPLINA: ÉTICA JURÍDICA
EMENTA:
A profissão do advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil. O Estatuto
da Advocacia e o Código de Ética e Disciplina da OAB. O Processo éticodisciplinar na OAB. Responsabilidades do advogado. O advogado e o
acesso à justiça. Advocacia e cidadania. Responsabilidade social do
profissional da advocacia.

6º PERÍODO

DISCIPLINA: RESPONSABILIDADE CIVIL
EMENTA:
Princípios que conduzem à indenização. Teorias aplicadas à
responsabilidade civil contratual e extracontratual. Elementos da
responsabilidade civil: ação/omissão, culpa/dolo, nexo causal e dano. A
teoria do risco. A responsabilidade extracontratual objetiva e subjetiva.
Teoria geral do dano e sua reparação. Responsabilidade civil: nos
transportes, por fato de outrem, dos profissionais liberais e por danos
ambientais.

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL II
EMENTA:
Teoria Geral dos Recursos. Recurso em Espécie. Ordem dos processos
no Tribunal. Recursos admitidos nos Tribunais. Outros recursos no STF e
no STJ. Incidentes processuais. Ação rescisória. Outros remédios contra
decisões judiciais.

DISCIPLINA: DIREITO PENAL ESPECIAL I
EMENTA:
Noções básicas da parte especial do Código Penal com a especificação
das figuras delituosas dos crimes contra a vida, crimes contra o
patrimônio e contra a dignidade sexual.

DISCIPLINA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO
EMENTA:
Direito da Seguridade Social: fundamentos históricos e constitucionais;
fontes e princípios constitucionais aplicados à seguridade.
Direito
previdenciário e Previdência Social no Brasil. Acidente do Trabalho. A
interferência da globalização e a situação no Mercosul junto à Previdência.
Políticas de amparo às minorias na Seguridade Social. A seguridade social
e a proteção aos novos direitos sociais. Previdência provada no Brasil.

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL PENAL I
EMENTA:
Estudo da teoria do Direito Processual Penal em consonância com os
princípios constitucionais. Análise das investigações preliminares, a
eficácia da Lei Processual Penal no tempo e no espaço. Inquérito Policial
e ação penal. A ação civil ex delicto.

DISCIPLINA: FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS
EMENTA:
Falência e recuperação empresarial: histórico e normatização. Convocação,
composição, atribuições e deliberações da assembléia dos credores.
Institutos da recuperação judicial e extrajudicial. Noções fundamentais do
instituto da Falência, processamento e os procedimentos para a
decretação. Os direitos e deveres do falido, a arrecadação, custódia de
seus bens e a realização de seu ativo. A recuperação empresarial e a
globalização. A recuperação, a concorrência, a livre iniciativa e a
globalização no processo de recuperação.

DISCIPLINA: DIREITO AMBIENTAL
EMENTA:
Análise e proteção jurídica dispensada ao meio ambiente pelo direito
brasileiro. Princípios, conceitos, institutos e instrumentos fundamentais
para a adequada e efetiva tutela ambiental nas esferas constitucional,
civil e administrativa. Temas atuais ambientais abordados sob o aspecto
jurídico e propostas de soluções com foco na sustentabilidade
ambiental. O Direito ambiental e os direitos conexos. A propriedade
imobiliária urbana e seus princípios formadores do Direito Urbanístico
Brasileiro. Estatuto da Cidade. Tutela processual.

7º PERÍODO

DISCIPLINA: DIREITO PENAL ESPECIAL II
EMENTA:
Noções básicas da parte especial do Código Penal com a especificação
das figuras delituosas dos crimes contra: a organização do trabalho,
sentimento religioso e a família. Análise dos crimes contra os costumes,
incolumidade pública, a paz, a fé pública, a administração pública e a
justiça. Noções gerais dos crimes contidos nas leis de entorpecentes,
hediondos, de trânsito. Prisão temporária. Execução Penal.

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
EMENTA:
Os princípios constitucionais aplicáveis ao processo trabalhista. Fontes
do Direito processual do trabalho. Fontes subsidiárias. Organização da
Justiça do Trabalho: tribunais, varas e órgãos auxiliares. Competências.
O processo e as ações trabalhistas. Os dissídios individuais e coletivos.
Formas extra e jurisdicional de composição de conflitos. Recursos.
Execução.

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL PENAL II
EMENTA:
Aplicação dos Institutos apreendidos no Direito Processual Penal I,
visando o aprofundamento do estudo da instrução processual, com
enfoque na teoria geral da prova, nos sujeitos processuais, na prisão e
na liberdade provisória, encerrando o estudo da dinâmica processual
com a prestação jurisdicional materializada na sentença proferida nos
diversos ritos procedimentais. Tribunal do Júri. Juizados Especiais
Criminais.

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL III
EMENTA:
Teoria Geral da Execução. Execução para entrega de coisa certa e
incerta. Execução das Obrigações de fazer e não fazer. Execução por
quantia certa de devedor solvente. Cumprimento de Sentença. Execução
contra a fazenda pública. Execução de prestação alimentícia. Suspensão
e Extinção do Processo de Execução.

DISCIPLINA: DIREITO DAS FAMILIAS
EMENTA:
O Direito de Família. Gênese e evolução. O Direito de Família e a
Constituição de 1988. Os princípios constitucionais que norteiam o
Direito de Família. Institutos previstos no Código Civil: o casamento.
Constituição e extinção da sociedade conjugal, regime de bens,
parentesco e filiação.
Institutos de direito protetivo. Entidades
familiares. Uniões irregulares. A
repersonalização das relações de
família. A Lei Maria da Penha e suas repercussões. A desjudialização das
separações judiciais, lei n. 11.441/2007. A paternidade socioafetiva. A
mediação como meio de resolução de conflitos extrajudiciais no âmbito
familiar. Guarda compartilhada. Reprodução assistida; biogenética e
paternidade; Bioética e biodireito.

DISCIPLINA: MÉTODOS DE TÉCNICAS DE PESQUISA
EMENTA:
Conceito de método e de ciência; o valor do conhecimento cientifico.
Senso comum e conhecimento cientifico. A relação sujeito / objeto no
conhecimento cientifico. Técnica do fichamento. Técnica de leitura e
estudo: tipos de leitura, esquemas e resumos. Normas para redação do
trabalho acadêmico.

8º PERÍODO

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL PENAL III
EMENTA:
Estudo e compreensão dos conteúdos da disciplina, destacando as eventuais
mudanças ocorridas na dinâmica processual que poderão ser revistas por
intermédio dos recursos em geral, especificamente a concepções: atos
anuláveis, nulos, inexistentes e o trânsito em julgado das ações de
impugnação.

DISCIPLINA: DIREITO ADMINISTRATIVO II
EMENTA:
Licitação pública. Contrato administrativo. Domínio público. Intervenção
na propriedade. Serviços
Públicos. Responsabilidade
civil da
Administração Pública. Processo Administrativo.

DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV
EMENTA:
Aplicação do processo de conhecimento nos procedimentos especiais. A
teoria geral dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa.
Análise dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária.
Procedimentos especiais de leis extravagantes.

DISCIPLINA: DIREITO DE FAMÍLIA
EMENTA:
O Direito de Família. Gênese e evolução. O Direito de Família e a
Constituição de 1988. Os princípios constitucionais que norteiam o
Direito de Família. Institutos previstos no Código Civil: o casamento.
Constituição e extinção da sociedade conjugal, regime de bens,
parentesco e filiação.
Institutos de direito protetivo. Entidades
familiares. Uniões irregulares. A
repersonalização das relações de
família. A Lei Maria da Penha e suas repercussões. A desjudialização das
separações judiciais, lei n. 11.441/2007. A paternidade socioafetiva. A
mediação como meio de resolução de conflitos extrajudiciais no âmbito
familiar. Guarda compartilhada. Reprodução assistida; biogenética e
paternidade; Bioética e biodireito.

DISCIPLINA: OPTATIVA I – RESPONSABILIDADE CIVIL
EMENTA:
Princípios que conduzem à indenização. Teorias aplicadas à
responsabilidade civil contratual e extracontratual. Elementos da
responsabilidade civil: ação/omissão, culpa/dolo, nexo causal e dano. A
teoria do risco. A responsabilidade extracontratual objetiva e subjetiva.
Teoria geral do dano e sua reparação. Responsabilidade civil: nos
transportes, por fato de outrem, dos profissionais liberais e por danos
ambientais.

9º PERÍODO

DISCIPLINA: DIREITO DAS SUCESSÕES
EMENTA:
O Direito das Sucessões na perspectiva constitucional calcada nos
princípios da dignidade da pessoa humana, na tutela especial à família,
na igualdade e na solidariedade. Evolução histórica do direito
sucessório. Transmissão da herança e administração. A vocação
hereditária e as espécies de sucessão. A sucessão do cônjuge e do
companheiro. Visão jurisprudencial. Sucessão testamentária: legados.
Substituições. Deserdação. Liquidação da herança: inventário e partilha,
encargos decorrentes. O Direito sucessório e o conflito de leis no tempo.
Inventário administrativo. Lei 11.341/2007. O projeto de lei sobre o
direito sucessório dos companheiros.

DISCIPLINA: DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO I
EMENTA:
Direito Tributário: conceitos fundamentais, fundamentos históricos e
constitucionais. Normas gerais de Direito Financeiro. Sistema Tributário
Nacional. Competência tributária. Fontes do Direito Tributário.
Limitações constitucionais ao poder de tributar.
Hermenêutica do
Direito Fiscal. Obrigação Tributária.

DISCIPLINA: DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO
EMENTA:
Conflito de leis estabelecido com o contato espacial de duas ou mais
ordens jurídicas. Questões de Direito Civil e Direito Processual Civil
Internacional e os elementos de conexão estatuídos na Lei de
Introdução ao Código Civil. A nacionalidade e seus conflitos. A prova,
interpretação e limites da aplicação do direito estrangeiro. Cooperação
jurídica internacional. A questão jurídica do estrangeiro, sua entrada,
permanência e saída compulsória. Naturalização. Os Direitos Humanos
e o Direito Internacional Privado. Repercussões.

DISCIPLINA: JUIZADOS ESPECIAIS E PROCESSO ELETRÔNICO
EMENTA:
Estudo do Procedimento Sumaríssimo e seus aspectos no âmbito
Estadual e Federal. Análise com ênfase nos conceitos dos atos
processuais pertinentes ao procedimento bem como elaboração de
peças processuais: ação, contestação e recursos. Compreensão das
decisões judiciais. Recursos. Estudo do Procedimento Eletrônico e sua
aplicação.

DISCIPLINA: OPTATIVA II- DIREITO DO CONSUMIDOR
EMENTA:
Direito das relações de consumo. Evolução histórica e social da proteção
ao consumidor. Fontes do direito das relações de consumo. Legislação
do microssistema consumerista. Princípios constitucionais informadores
da proteção do consumidor. Responsabilidade: teorias. Elementos.
Tutela civil, administrativa e jurisdicional. A convenção coletiva de
consumo. A prevalência da principiologia constitucional informadora do
direito consumerista e consagradora da dignidade da pessoa humana,
da solidariedade social, e da isonomia substancial.

10º PERÍODO

DISCIPLINA: DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO II
EMENTA:
Fato Gerador. Crédito Tributário. Processos administrativo e judicial
tributários. Crimes tributários. O Direito Tributário e a interface com os
demais ramos do Direito. Direito tributário e integração internacional:
União Européia, Mercosul e os Direitos humanos. O Direito Tributário na
perspectiva Ambiental.

DISCIPLINA: JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL
EMENTA:
Estudo do processo e da Constituição envolvendo o conhecimento dos
princípios, normas processuais e demandas de índole constitucional.
Estudo da jurisdição constitucional, por meio de uma análise lógica e
objetiva da legislação, doutrina e
jurisprudência. Estudo dos
instrumentos de defesa da Constituição, dos direitos e garantias
fundamentais e das diversas formas de controle de constitucionalidade:
concreta e abstrata. As ações constitucionais: mandado de segurança
individual e coletivo; ação popular; ação civil pública; mandado de
injunção; habeas corpus; habeas data; Ações afirmativas.

DISCIPLINA: TÓPICOS DE DIREITO PRIVADO
EMENTA:
Direito e contemporaneidade. Exame de temas pontuais não
especificados na doutrina e na jurisprudência. Análise de temas mais
debatidos na atualidade. O direito das minorias na realidade
contemporânea. Inovações legislativas.

DISCIPLINA: TÓPICOS DE DIREITO PÚBLICO
EMENTA:
Definição e desenvolvimento histórico do Direito Público. Sistema
Internacional de Direitos Humanos. Poder Judiciário e interferência da
mídia nos resultados. Leis Penais extravagantes

DISCIPLINA: DIREITO IMOBILIÁRIO
EMENTA:
Direito Imobiliário. Aquisição da propriedade imóvel.
Registro
Imobiliário. Atos sujeitos a registro público. Promessa de Compra e
venda de imóveis. Solo urbano.: loteamento e parcelamento do solo.
Direito de vizinhança. Incorporações imobiliárias. Condomínio predial.
Locação predial. Permuta. Empreitada. Leasing imobiliário.

