Diretoria de Gestão Acadêmica

NOME DO CURSO
LL.M em Direito: Civil e Processual Civil

CARGA HORÁRIA
432 h/a

ESCOLA CERTIFICADORA
DIREITO RIO

CÓDIGO DO CURSO
TMBACPC*19_00
Esta estrutura de Proposta de Curso deve ser utilizada somente quando a ordem de realização das
disciplinas for, necessariamente, sequencial – ela não poderá ser aplicada, portanto, na operacionalização
de turmas no modelo modularizado ou de ênfase.

DESCRIÇÃO DO CURSO
O curso de MBA em Direito: Civil e Processual Civil tem como objetivo oferecer uma visão atual do Direito Civil e
Processual Civil, por meio de disciplinas teóricas e práticas relevantes para o desempenho profissional do aluno,
bem como permitir ao aluno as condições para o desenvolvimento de habilidades que o capacitará a atuar como
profissional liberal em diferentes contextos – em escritórios, em empresas públicas e privadas, em funções
públicas, em todas as jurisdições.
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OBJETIVO DO CURSO
•
•
•
•

•

Descrever a dinâmica decisória judicial e suas consequências.
Reconhecer a dinâmica contratual por meio de uma abordagem contemporânea e atual.
Analisar as modalidades de tutela executiva e suas repercussões.
Identificar questões contemporâneas e controvertidas, suas possíveis abordagens e seus efeitos.
Comparar as correntes doutrinárias aplicáveis e empregar os conhecimentos na resolução de casos
práticos.

PÚBLICO ALVO
O curso de LL.M em Direito: Direito Civil e Processual Civil é recomendado para:
• graduados em Direito que atuem ou pretendam atuar na área de Direito Civil e Processual Civil;
• profissionais que sintam a necessidade de reciclagem nas áreas de Direito Civil e Processual Civil.

METODOLOGIA
Os cursos do Programa MBA da FGV têm por objetivo estimular a reconstrução do conhecimento por meio da
abordagem integrada entre teoria e prática, em consonância com os contextos econômicos, sociais e regionais
onde os cursos são ministrados.
Os conteúdos das disciplinas são agrupados por eixos temáticos, que visam atingir objetivos de aprendizagem
específicos, alinhados ao desenvolvimento das competências necessárias à prática profissional de seus alunos.
Para apoiar a base teórica das aulas presenciais, os cursos contam com o suporte de um ambiente virtual de
aprendizagem, o eClass, no qual o aluno pode acessar, a qualquer momento, em seus dispositivos eletrônicos,
o conteúdo da disciplina, fazendo uso irrestrito de reconhecidas bibliotecas virtuais. Além disso, há acesso a
outras ferramentas que oferecem suporte ao processo de ensino-aprendizagem e facilitam a comunicação.
As atividades práticas também podem ser desenvolvidas com o apoio de estudos de casos, jogos de negócios
e situações que permitam aos alunos simularem a vivência de experiências desafiadoras, encorajando-os à
aplicação de seus conhecimentos na resolução dos desafios propostos.

AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem tem papel fundamental para o processo de reconstrução de conhecimento pelos
alunos; por isso, cada disciplina tem um instrumento avaliativo diferente. As avaliações construídas pelos
professores possuem questões que abordam a aplicabilidade dos conceitos trabalhados em sala a contextos
empresariais. Os instrumentos de avaliação utilizados visam não somente apoiar o diagnóstico do aprendizado
como também auxiliar os alunos a refletirem sobre a prática dos conceitos a fim de capacitá-los para melhores
tomadas de decisão como executivos.

PRÉ-REQUISITO

DISCIPLINA ISENTA DE PROVA
Nenhuma
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Código

NOME

CH

T_NEG_19-24

Negociação

24h

T_DCC_19-24

Direito Civil Constitucional

24h

T_DCRC_19-24

Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil

24h

T_CONTI_19-24

Contratos I

24h

T_CONTII_19-24

Contratos II

24h

T_RFLCC_19-24

Relações de Família à Luz do Código Civil

24h

T_ESACE_19-24

24h

T_PTTP_19-24

Estratégias para a Solução Adequada dos Conflitos
Empresariais
Processo nos Tribunais: Teoria e Prática

T_TUTE_19-24

Tutela de Urgência e Tutela de Evidência

24h

T_TJI_19-24

Tutela Jurisdicional Individual

24h

T_TJC_19-24

Tutela Jurisdicional Coletiva

24h

T_MJEP_19-24

Microlitigação: Juizados Especiais e seus Procedimentos

24h

T_AED_19-24

Análise Econômica do Direito

24h

T_DS_19-24

Direito Societário

24h

T_RE_19-24

Recuperação de Empresas

24h

T_MJ_19-24

Marketing Jurídico

24h

T_CSTE_19-24

Cumprimento de Sentença e Tutela Executiva

24h

T_PE_19-24

Processo Empresarial

24h

24h
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ESTRUTURA CURRICULAR
DISCIPLINA
1. Negociação

CARGA HORÁRIA
24 h/a (carga horária fixa)

Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA

Ementa
A importância da negociação. O processo de negociação: preparação. Criação de valor. Distribuição de valor.
Avaliação, ajustes e fechamento. Maldição do vencedor. Negociações distributivas versus negociações
integrativas. Negociação colaborativa versus negociação competitiva. Mito do bolo fixo. Fundamentos: alternativas,
opções, BATNA, ZOPA. Interesses versus posições. Teoria dos jogos: cooperação versus competição.
Percepções e negociação. Os limites da racionalidade. Vieses cognitivos. Influência e persuasão. Processo de
resolução de conflitos e mediação. Solução de negociações complexas.
Conteúdo programático mínimo
Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
1. Negociação. Modalidades. Preparação para
• Preparar-se para qualquer cenário de
Negociação.
negociação.
• Negociar de forma profissional em busca de
ganhos mútuos.
• Adequar estratégias aos diferentes tipos de
negociação.

Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo
2. Teoria dos jogos.

•
•
•
•

Objetivos de aprendizagem
Entender a importância da criação de valor em
negociações.
Compreender os efeitos provocados pelo
excesso competição no relacionamento.
Compreender o conceito de maldição do
vencedor e a forma de evitá-lo.
Aplicar técnicas de criação de consenso a fim de
criar valor em uma negociação.

Eixo Temático 3
Conteúdo programático mínimo
•
3. Percepção e aspectos cognitivos da negociação.

•
•
•

Objetivos de aprendizagem
Ser capaz de tomar decisões e fechar uma
negociação com eficácia.
Compreender os diversos estilos de negociação.
Compreender os limites da racionalidade
humana e aplicar seus conceitos em
negociações.
Saber lidar com qualquer situação negocial,
fazendo a correta leitura do cenário negocial.
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Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
•
4. Influência.

•
•

Objetivos de aprendizagem
Entender o funcionamento do processo de tomada
de decisão.
Aprender a criar argumentos poderosos.
Aprender a aliar a capacidade de argumentação
com a persuasão e influenciar negociadores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DUZERT, Yann. (Org). Manual de negociações complexas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.
DUZERT, Yann.; LEMPEREUR, A; COLSON, A. Método de negociação. Rio de Janeiro: Editora Atlas,
2009.
SUSSKIND, Lawrence; CRUIKSHANK, Jeffrey; DUZERT, Yann. Quando a maioria não basta – método de
negociação coletiva para a construção de consenso. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.
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DISCIPLINA
2. Direito Civil Constitucional

CARGA HORÁRIA

Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA

24 h/a (carga horária fixa)

Ementa
Direito civil-constitucional. Crise do direito privado. Superação da dicotomia público-privado. Princípios vinculados
ao direito privado e à força normativa da Constituição. Função social do direito privado. Direito subjetivo e dever
jurídico.
Conteúdo programático mínimo
Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
•

1. Sentidos da expressão.

Identificar as diferentes concretizações da
expressão “direito civil-constitucional”.

Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo
2. Bases constitucionais da doutrina civilconstitucional.

•

Objetivos de aprendizagem
Analisar as referências teórico-práticas de
direito constitucional,
para uma leitura
adequada do direito privado.

Eixo Temático 3
Conteúdo programático mínimo
•
3. Implicações no direito privado e críticas à
doutrina civil-constitucional.

Objetivos de aprendizagem
Reconhecer as diferentes aplicações dos
referenciais constitucionais em temas de direito
privado e as diferentes objeções feitas à doutrina
civil-constitucional.

Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
•
4. Leitura civil-constitucional dos direitos da
personalidade.

Objetivos de aprendizagem
Avaliar o catálogo de direitos da personalidade
do código civil, sob um viés civil-constitucional,
analisando os sentidos dos dispositivos de modo
mantê-los compatíveis com a Constituição
Federal.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARROSO, Luis Roberto. A doutrina brasileira da efetividade. In: Temas de direito constitucional. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005. p. 61-79.
___. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil).
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 240, 2005. Disponível em: <
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43618>. Acesso em: mar. 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FACHIN Luiz Edson. A Reforma no direito brasileiro: novas notas sobre um velho debate no direito civil. In:
FACHIN, Luiz Edson e TEPEDINO, Gustavo (Org.). Obrigações e contratos – obrigações: estrutura e
dogmática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. v. 1. p. 229-236.
LEAL, Fernando. Seis objeções ao direito civil constitucional. In: LEAL, Fernando (Org.). Direito privado em
perspectiva: teoria, dogmática e economia. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 87-142.
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DISCIPLINA
3. Direito do Consumidor
Responsabilidade Civil

CARGA HORÁRIA
e

24 h/a (carga horária fixa)

Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA

Ementa
Responsabilidade civil e Código de Defesa do Consumidor pela perspectiva empresarial. Princípios e conceitos
da relação entre consumidor e fornecedor. Direitos básicos. Prazos. Responsabilidade civil pelo vício e fato do
produto e serviço. Excludentes e atenuantes da responsabilidade empresarial. Prevenção e reparação de danos.

Conteúdo programático mínimo
Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo

Objetivos de aprendizagem

1. Sociedade da informação:
1.1. Fundamentos e implicação no ambiente
empresarial. Normatização. Tendências globais
das relações de consumo;
1.2. Bases constitucionais e regulatórias.

•

Oferecer a visão histórica, a análise econômica
do direito do consumidor e sua aplicação, as
bases legais e sua importância nos negócios
tanto para a tutela legal quanto para o equilíbrio
das relações de consumo na chamada
sociedade da informação.

Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
2. Princípios e conceitos – consumidor, fornecedor,
• Compreender as relações de consumo, a lógica
produto e serviço:
da Lei nº 8.078/90, seus direitos básicos a
2.1. Política Nacional das Relações de Consumo;
qualquer produto ou serviço, sua aplicação aos
2.2. Direitos básicos do consumidor;
estabelecimentos comerciais virtuais e sua
2.3. Oferta, publicidade, banco de dados e
correlação com o B2B e o B2C e os contratos de
alteração contratual.
adesão.
Eixo Temático 3
Conteúdo programático mínimo
3. Práticas abusivas:
3.1. Direito de arrependimento;
3.2. Inversão do ônus da prova;
3.3. Sanções;
3.4. SNDC, PLANDEC e processo administrativo.

•

Objetivos de aprendizagem
Identificar a relação de consumo, seus direitos
básicos, a regra das práticas abusivas, as
consequências no judiciário e na economia
assim como a inversão do ônus da prova e o
estudo de impacto econômico pelo
descumprimento em âmbito administrativo e
judiciário.

Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
4. Requisitos da responsabilidade civil:
4.1 Responsabilidade civil no CDC;

•

Objetivos de aprendizagem
Estudar a responsabilidade civil aplicada às
relações de consumo, seus tipos, excludentes
de responsabilidades, sobretudo quanto ao fato
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4.2. Responsabilidade pelo fato e vício do produto
e do serviço;
4.3. Prevenção e reparação de danos;
4.4. Excludentes de responsabilidade;
4.5. Decisões nos tribunais, STJ e tendências.

e vício, suas excludentes e tendências nos
tribunais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BENJAMIN, A. H. Vasconcellos. Manual de direito do consumidor. 3. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010.
LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo. 3. ed. São Paulo: Saraiva,
2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MARQUES, Claudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 8. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2016.
NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
WADA, Ricardo Morishita (Org.). Direito do consumidor: os 22 anos de vigência do CDC. Rio de Janeiro:
FGV, 2012.
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DISCIPLINA
4. Contratos I

CARGA HORÁRIA

Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA

24 h/a (carga horária fixa)

Ementa
Teoria geral dos contratos. Princípios aplicados aos contratos. Cláusulas contratuais gerais e especiais.
Interpretação dos contratos. Abuso de direito em relações contratuais. Revisão e alteração de contratos.

Conteúdo programático mínimo
Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
1. A autonomia privada, a obrigatoriedade do
• Identificar a base interpretativa do direito contratual
contrato e a segurança jurídica:
contemporâneo, fundado em princípios normativos
1.1. A função social do contrato;
de ordem pública.
1.2. A boa-fé;
• Analisar criticamente o papel da autonomia privada
1.3. O equilíbrio contratual.
no contexto do direito contratual contemporâneo.
Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo
•
2. Tratativas e formação do contrato:
2.1. Responsabilidade pré-contratual;
2.2. Contrato preliminar;
2.3. Contratos típicos e atípicos;
2.4. Grupos de contratos, redes contratuais e
contratos coligados.

•
•

Objetivos de aprendizagem
Categorizar as etapas de negociação e decisão até
o surgimento do vínculo contratual, a efetividade
prática da utilização de documentos précontratuais.
Identificar e distinguir os deveres pré-contratuais
dos deveres decorrentes dos contratos preliminares
e do contrato definitivo.
Demonstrar o aumento da complexidade das
operações econômicas no mundo atual, por meio
da formação de redes contratuais e de contratos
coligados.

Eixo Temático 3
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
3. Adimplemento e utilidade:
• Aplicar uma visão prática da gestão do contrato
3.1. Inadimplemento absoluto e inadimplemento
durante a sua fase de execução.
relativo;
• Analisar as espécies de inadimplemento e suas
3.2. Encargos moratórios;
consequências.
3.3. Cláusulas penais;
• Avaliar criticamente a conveniência e a efetividade
3.4. Violação positiva do contrato;
das cláusulas penais como ferramentas de
3.5. Inadimplemento antes do termo;
prevenção e de repressão ao inadimplemento
3.6. Responsabilidade pós-contratual.
contratual.
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Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
4. Causas antecedentes de extinção:
4.1. Causas supervenientes de extinção: resilição
e resolução;
4.2. Modificação, revisão do contrato e princípio da
conservação.

•
•
•

Objetivos de aprendizagem
Apontar as diversas causas de extinção do contrato
e seus pressupostos.
Analisar criticamente a frustração pelo fim do
contrato e a possibilidade de evitá-lo em nome do
princípio da conservação.
Finalizar o ciclo de vida do contrato.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•

GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2009.
MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Curso de direito civil: direito dos contratos. v. 3, t. 1 . Rio de
Janeiro: Atlas, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•

LOPEZ, Teresa Ancona. Princípios contratuais. In: FERNANDES, Wanderley (Coord.) Contratos
empresariais: fundamentos e princípios dos contratos empresariais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
pp.21
SANTOS, Eduardo Sens dos. A função social do contrato – elementos para uma conceituação.
Revista de Direito Privado, n. 13, jan.-mar. 2003. p. 105.
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DISCIPLINA
5. Contratos II

CARGA HORÁRIA

Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA

24 h/a (carga horária fixa)

Ementa
Contratos contemporâneos: contratos financeiros. Contratos de transporte. Contratos imobiliários. Contratos de
licenças de uso e marca. Contrato de franquia. Contratos virtuais. Contrato de prestação de serviços. Contrato de
seguro.

Conteúdo programático mínimo
Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
1. Características gerais dos direitos reais de
garantia na coisa alheia:
• Analisar as principais espécies de garantia
1.1. Propriedade fiduciária: alienação e cessão
utilizadas no direito brasileiro, suas vantagens e
fiduciária de crédito;
desvantagens bem como as alternativas atípicas.
1.2. Fiança;
1.3. Cartas de conforto.
Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
2. Legislação aplicável:
2.1. Requisitos para a sua validade;
2.2. Eficácia dos contratos eletrônicos;
• Desenvolver uma visão do papel do direito diante
2.3. Smart contracts;
das novas tecnologias e do seu impacto no modo
2.4. O sigilo dos dados pessoais;
de contratar e executar os contratos.
2.5. A responsabilidade dos provedores de acesso
e certificadores digitais.
Eixo Temático 3
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
3. Locação de imóveis – aspectos mais
relevantes:
3.1. Compromisso de compra e venda de imóvel;
• Reconhecer as principais modalidades praticadas
3.2. Doação de imóveis: antecipação de legítima;
no mercado do direito civil brasileiro.
cláusula de reversão; reserva de usufruto; e
direito de acrescer.

Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
4. Noções gerais:
4.1. Contratos bancários;
4.2. Juros, capitalização e comissão
permanência;
4.3. Arranjos de pagamento.

•
de

•

Objetivos de aprendizagem
Avaliar o Sistema Financeiro Nacional e o Sistema
de Pagamentos Brasileiro.
Identificar as principais modalidades de
empréstimo e de financiamento disponíveis que
interessam ao dia-a-dia de quem milita na área
cível em geral.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•

MELO, Marco Aurélio Bezerra de; AZEVEDO, Fábio de Oliveira (Coords.). Direito Imobiliário. Rio
de Janeiro: Atlas, 2015.
WAISBERG, Ivo; FONTES, Marcos Rolim Fernandes (Coords.). Contratos bancários. Rio de Janeiro:
Quartier Latin, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•

FABOZZI, Frank J; DAVIS, Henry A.; CHOUDHRY, Moorad. Introduction to structured finance.
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2007.
REBOUCAS, Rodrigo Fernandes. Contratos eletrônicos. Lisboa: Almedina, 2015.
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DISCIPLINA
CARGA HORÁRIA
6. Relações de Família à Luz do Código
24 h/a (carga horária fixa)
Civil
Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA

Ementa
Direitos patrimoniais nas conjugalidades. Relações paterno-filiais. União estável.
obrigação alimentar.

Alimentos: sujeitos da

Conteúdo programático mínimo
Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo

Objetivos de aprendizagem
Identificar os regimes de bens aplicáveis às
relações de casamento e de união estável.
Avaliar as composições patrimoniais disponíveis na
codificação civil, aplicando-as ao planejamento
antenupcial e aos contratos de união estável.
Analisar a eficácia da outorga conjugal a partir das
decisões dos tribunais pátrios.

•
1. Direitos patrimoniais nas conjugalidades:
1.1. Os regimes de bens e a sua eficácia;
1.2. Outorgas conjugal e convivencial.

•
•

Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo
2. Relações paterno-filiais:
2.1. Parentalidade biológica;
2.2. Parentalidade socioafetiva;
2.3. Parentalidade registral;
2.4. Multiparentalidade.

Objetivos de aprendizagem
• Descrever as relações paterno-filiais existentes à luz
do ordenamento jurídico em vigor.
• Analisar os modelos de filiação e suas consequências
prático-jurídicas.
• Empregar os diversos modelos de filiação na solução
de casos concretos.
Eixo Temático 3

Conteúdo programático mínimo
•
3. União estável:
3.1. Configuração;
3.2. Efeitos e dissolução;
3.3. As uniões poliafetivas;
3.4. Contratos de união estável.

•
•
•

Objetivos de aprendizagem
Definir a união estável e os requisitos para a sua
constituição, considerando as relações
heterossexuais e as uniões homoafetivas.
Distinguir os efeitos da união estável e do
casamento e comparar as suas consequências
na solução dos casos concretos.
Demonstrar a possibilidade de reconhecimento
das uniões poliafetivas e os seus efeitos.
Avaliar os modelos contratuais possíveis para o
reconhecimento da união estável.
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Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
•
4. Alimentos: sujeitos da obrigação alimentar:
4.1 Fixação da verba alimentar;
4.2 Alimentos compensatórios;
4.3 Alimentos gravídicos;
4.4 Ação de alimentos e CPC/2015.

•
•

Objetivos de aprendizagem
Identificar os sujeitos da obrigação alimentar e
os critérios para sua fixação.
Distinguir as espécies de alimentos previstos na
legislação em vigor.
Avaliar os procedimentos albergados pelo
CPC/2015 e a sua aplicação aos casos
concretos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direito das famílias. 9. ed.
Salvador: JusPodivum, 2017.
LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus. Revista
Brasileira de Direito de Família, v. 3, n. 12, jan.-mar. 2002. Disponível em:
<http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/entidades-familiares-constitucionalizadas-para-al%C3%A9m-donumerus-clausus-0>. Acesso em: jul. 2018.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2017.
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DISCIPLINA
CARGA HORÁRIA
7. Estratégias para a Solução Adequada
24 h/a (carga horária fixa)
dos Conflitos Empresariais
Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA

Ementa
Resolução do conflito empresarial. Mediação. Arbitragem. Judiciário. Conciliação versus mediação versus
arbitragem. O árbitro e o mediador. Customização do processo de resolução de controvérsia. Decisão arbitral.
Estratégias de execução ou invalidação do ato.

Conteúdo programático mínimo
Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo
•
•

1. Métodos de resolução de conflitos.

•

Objetivos de aprendizagem
Reconhecer a dinâmica de prevenção e
resolução de conflitos.
Analisar os métodos disponíveis e suas
aplicações.
Aplicar os conhecimentos na resolução de casos
práticos.

Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo
•
2. Mediação & arbitragem.
•

Objetivos de aprendizagem
Avaliar as semelhanças e diferenças dos
institutos de mediação e arbitragem,
identificando os casos em que esses meios
podem ser utilizados.
Avaliar a necessidade ou não de interface com
o Poder Judiciário.

Eixo Temático 3
Conteúdo programático mínimo
•
3. Conciliação & procedimentos.
•

Objetivos de aprendizagem
Distinguir conciliação e mediação ocorridas de
forma extrajudicial e judicial, identificando a
diferença do procedimento desses institutos
com o Código de Processo Civil.
Indicar as pessoas que podem participar dos
institutos de conciliação e procedimentos.

Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
•
4. Definição de estratégias de prevenção e
resolução de conflitos.

•
•

Objetivos de aprendizagem
Identificar as semelhanças e diferenças entre
estes três institutos: arbitragem, mediação e
conciliação.
Definir em que casos os três institutos
(arbitragem, mediação e conciliação) podem ser
utilizados.
Avaliar a necessidade ou não de interface com
o Poder Judiciário.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA, Diogo R.; PANTOJA, Fernanda; PELAJO, Samantha. A mediação no novo código de
processo civil. São Paulo: GEN, 2016.
ALMEIDA, Tania. Caixa de ferramentas. São Paulo: Dash, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva (Coords.) Mediação de conflitos: para
iniciantes, praticantes e docentes. Salvador: JusPodium, 2016.
MUNIZ, Joaquim de Paiva. Curso básico de direito arbitral: teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro:
Juruá, 2015.
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DISCIPLINA
CARGA HORÁRIA
8. Processo nos Tribunais: Teoria e
24 h/a (carga horária fixa)
Prática
Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA

Ementa
Generalidades. Recursos – teoria geral. Apelação. Agravo. Embargos de declaração. Recursos para o STF e STJ.
Ação rescisória. Reclamação. Precedentes. Análise jurisprudencial. Reformas e inovações do Processo Civil.
Estudo de casos práticos.

Conteúdo programático mínimo
Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo
1. Generalidades. Recursos – teoria geral.

•

Objetivos de aprendizagem
Descrever os aspectos gerais dos meios de
impugnação e dos recursos.

Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo
•

2. Apelação. Agravo. Embargos de declaração.

Objetivos de aprendizagem
Identificar os requisitos de admissibilidade e os
aspectos procedimentais dos recursos de
apelação, agravos e embargos de declaração.

Eixo Temático 3
Conteúdo programático mínimo
•
3. Recursos para o STF e STJ.

Objetivos de aprendizagem
Reconhecer as regras sobre a admissibilidade e
procedimentais dos recursos dirigidos aos
Tribunais Superiores, possibilitando uma melhor
atuação perante esses tribunais.

Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
•
4. Ação rescisória. Reclamação. Precedentes.
Análise Jurisprudencial. Reformas e inovações
do Processo Civil. Estudo de casos práticos.

•
•

Objetivos de aprendizagem
Reconhecer as hipóteses de cabimento da ação
rescisória e da reclamação.
Identificar as diferentes eficácias dos
precedentes judiciais.
Avaliar os entendimentos da jurisprudência dos
Tribunais Superiores sobre os recursos e meios
de impugnação em geral.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. v. III. Salvador: Juspodivm, 2018.
RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, rescisória e reclamação. São Paulo: GEN,
2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARAÚJO, José Henrique Mouta. Mandado de segurança. 2. ed. Salvador: JusPODIVM, 2010, p. 9394.
RODRIGUES, Marco Antonio dos Santos. A fazenda pública no processo civil. São Paulo: GEN,
2015.

19

Diretoria de Gestão Acadêmica

DISCIPLINA
CARGA HORÁRIA
9. Tutela de Urgência e Tutela de
24 h/a (carga horária fixa)
Evidência
Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA

Ementa
Tutela provisória. Tutela de urgência cautelar e satisfativa. Tutela de evidência. Abuso do direito de defesa. Tutela
inibitória. Mandado de segurança e outras tutelas provisórias de procedimentos especiais.

Conteúdo programático mínimo
Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo
1. Tutela provisória:
1.1 Características;
1.2 Procedimentos;
1.3 Prazos;
1.4 Hipóteses de concessão.

Objetivos de aprendizagem
•

Descrever a teoria geral das tutelas provisórias.

Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
2. Tutela de urgência cautelar e satisfativa
• Diferenciar as espécies de tutela de urgência.
2.1. Hipóteses de risco de dano ou de difícil
• Identificar os requisitos de cada uma das tutelas
reparação.
de urgência.
Eixo Temático 3
Conteúdo programático mínimo
•
3. Tutela de Evidência.
3.1. Abuso do direito de defesa.
3.2. Tutela Inibitória.

•

Objetivos de aprendizagem
Identificar as hipóteses em que alguém pode
obter tutela provisória sem a presença de risco
de dano.
Analisar as potencialidades da tutela de
prevenção a ilícitos.

Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
•
4. Mandado de segurança e outras tutelas
provisórias de procedimentos especiais.
4.1. Análise Jurisprudencial.

•

Objetivos de aprendizagem
Avaliar outras espécies de tutela provisória
presentes em procedimentos especiais de
relevância prática.
Reconhecer os entendimentos da jurisprudência
dos Tribunais Superiores sobre as tutelas
provisórias.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•

DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. v. III. Salvador: Juspodivm, 2018.
MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela de evidência. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•

MARINONI, Luiz Guilherme Bittencourt; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código
de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
RODRIGUES, Marco Antonio. A fazenda pública no processo civil. 2. ed. São Paulo: GEN, 2016.
RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, rescisória e reclamação. São Paulo: GEN,
2017.
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DISCIPLINA
10. Tutela Jurisdicional Individual

CARGA HORÁRIA

Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA

24 h/a (carga horária fixa)

Ementa
Atos processuais. Litisconsórcio. Intervenções de terceiros. Procedimento comum e especial. Petição inicial.
Resposta do réu. Audiências. Provas. Providências preliminares. Julgamento conforme o estado do processo.
Coisa julgada.

Conteúdo programático mínimo
Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo
•
•

1. Atos.
2. Prazos.
3. Nulidades.

•

Objetivos de aprendizagem
Descrever a teoria geral dos atos processuais.
Identificar as diferentes regras sobre prazos
processuais.
Analisar a teoria das nulidades processuais e
sua lógica diferente das nulidades em geral.

Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo
•
4. Litisconsórcio.
5. Intervenções de terceiros.

•

Objetivos de aprendizagem
Avaliar o fenômeno da pluralidade de sujeitos do
processo e suas diferentes facetas.
Utilizar as distintas formas de intervenções de
terceiros.

Eixo Temático 3
Conteúdo programático mínimo
•
•
6. Procedimento comum e especial.
7. Petição inicial. Resposta do réu.
8. Audiências.

•

Objetivos de aprendizagem
Definir procedimento comum.
Identificar os requisitos da petição inicial e as
diferentes condutas que o juiz pode adotar ao
recebê-la.
Utilizar as respostas do réu, com ciência dos
possíveis cuidados que devem ser tomados
para evitar prejuízo à defesa de seu cliente.

Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
9. Provas.
10. Providências preliminares.
11. Julgamento conforme o estado do processo.
12. Coisa julgada.

•
•
•

Objetivos de aprendizagem
Identificar as regras gerais sobre provas.
Diferenciar os distintos rumos que o processo
pode tomar após a resposta do réu.
Analisar a coisa julgada e suas consequências
para os interesses das partes e de terceiros.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. v. II. Salvador: Juspodivm, 2018.
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel; ARENHART, Sergio Cruz. Curso de processo civil.
v. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
RODRIGUES, Marco Antonio dos Santos. A modificação do pedido e da causa de pedir no
processo civil. Rio de Janeiro: GZ, 2014.
RODRIGUES, Marco Antonio dos Santos. A fazenda pública no processo civil. São Paulo:
GEN/Atlas, 2016.
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DISCIPLINA
11. Tutela Jurisdicional Coletiva

CARGA HORÁRIA

Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA

24 h/a (carga horária fixa)

Ementa
Processos coletivos. Ação Popular e Ação Civil Pública. Tutela coletiva. Remédios constitucionais.

Conteúdo programático mínimo
Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo
1. Processos coletivos:
1.1. Evolução e fundamentos jurídicos;
1.2. Conceito;
1.3. Natureza jurídica;
1.4. Espécies de tutela coletiva;
1.5. Direitos coletivos.

Objetivos de aprendizagem
•

Identificar os aspectos fundamentais da teoria
geral dos processos coletivos.

Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
2. Ação Popular e Ação Civil Pública:
2.1. Ação Coletiva Protetora de Direitos Individuais
• Diferenciar o cabimento das diferentes espécies
Homogêneos;
de ações coletivas.
2.2. Espécies de ações civis públicas;
2.3. Bens e interesses tutelados.
Eixo Temático 3
Conteúdo programático mínimo
3. Tutela coletiva:
3.1. Competência;
3.2. Legitimidade;
3.3. Inquérito civil;
3.4. Termo de ajustamento de conduta.
Procedimento:
3.4.1. Tutela preventiva;
3.4.2. Dilação probatória;
3.4.3. Sentença e coisa julgada;
3.5 Recursos. Execução.

Objetivos de aprendizagem

•
•

Avaliar a fase pré-judicial da tutela coletiva e
seus possíveis resultados.
Identificar os aspectos procedimentais da ação
civil pública.
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Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
4. Remédios constitucionais
• Avaliar o cabimento e os procedimentos desses
4.1 Mandado de segurança coletivo.
remédios constitucionais.
4.2 Mandado de injunção coletivo.
• Analisar os custos e os benefícios do uso do
4.3 Incidente de resolução de demandas
incidente bem como seus aspectos
repetitivas.
procedimentais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•

DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 2018. v. 4.

• ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•

•

GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos
autores do anteprojeto. v. II. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.
GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Processo coletivo: do surgimento à atualidade. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2014.
MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança e ações constitucionais. 35. ed. São Paulo:
Malheiros, 2013.
MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. 3. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
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DISCIPLINA
CARGA HORÁRIA
12. Microlitigação: Juizados Especiais e
24 h/a (carga horária fixa)
seus Procedimentos
Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA

Ementa
Juizados especiais. Princípios informadores. Audiência. Recursos cabíveis.

Conteúdo programático mínimo
Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo
1. Juizados especiais:
1.1. Modalidades;
1.2. Características.

Objetivos de aprendizagem
•

Identificar o microssistema dos Juizados
Especiais.

Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo
2. Princípios Informadores:
2.1. Abrangência.
2.2. Especificidades.

•
•

Objetivos de aprendizagem
Identificar os princípios informadores dos
Juizados e as consequências de sua aplicação.
Analisar os limites do uso dos Juizados
Especiais.

Eixo Temático 3
Conteúdo programático mínimo
3. Audiência:
3.1. Procedimentos;
3.2. Técnicas e estratégias de audiência;
3.3. Hipóteses de conciliação.

•
•
•

Objetivos de aprendizagem
Descrever os procedimentos dos Juizados.
Diferenciar os procedimentos dos Juizados
daqueles constantes do Código de Processo
Civil.
Avaliar as diferentes estratégias que podem ser
adotadas.

Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
•
4. Recursos cabíveis:
4.1. Análise jurisprudencial.

•
•

Objetivos de aprendizagem
Identificar o cabimento dos diferentes recursos
que podem ser ofertados nos Juizados
Especiais.
Diferenciar os recursos dos Juizados daqueles
constantes do Código de Processo Civil.
Avaliar os posicionamentos jurisprudenciais
relevantes sobre o tema dos Juizados.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•

FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais da Fazenda Pública. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2017.
ROCHA, Felippe Borring. Manual dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais. São Paulo: GEN, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•

ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 17. ed. São Paulo: RT, 2017.
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil – processo de conhecimento. v. II. 3. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2015.
RICALDE, Maria do Carmo. Teoria e prática nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
Estaduais, Federais e Fazenda Pública. Campo Grande: Contemplar, 2017.
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DISCIPLINA
13. Análise Econômica do Direito

CARGA HORÁRIA

Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA

24 h/a (carga horária fixa)

Ementa
Conceito. Contextualização histórica. Princípios. Fundamentos de microeconomia aplicado ao Direito.
Ferramentas da Análise Econômica do Direito (AED). Conceito de falhas de mercado aplicado ao Direito. Eficiência
dos remédios jurídicos para as violações do direito de propriedade (indenização e cessação de interferência).
Teoria dos jogos e sua relação com contratos. Eficiência da responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Economia
comportamental e contratos de adesão.

Conteúdo programático mínimo
Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo
•
1. A Teoria Microeconômica e a AED.

•

•

Objetivos de aprendizagem
Compreender o contexto histórico em que se
desenvolveu a disciplina.
Entender a ideia de consequencialismo na AED.
Distinguir os critérios de eficiência de KaldorHicks e de Pareto.

Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo

Objetivos de aprendizagem
Perceber a relação do Teorema de Coase com
a teoria econômica da propriedade.
• Compreender algumas estruturas essenciais de
mercado, como os mercados de concorrência
2. Falhas de mercado
perfeita e os monopólios naturais.
• Compreender os conceitos de externalidades,
de bens públicos, de assimetria de informações
e de falhas de governo, aplicados ao direito.
Eixo Temático 3
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
• Realizar uma análise econômica da
propriedade.
• Distinguir a função jurídica e a função
econômica da propriedade.
•
Conhecer os três estágios dos custos de
3. Custos de Transação e Análise Econômica Da
transação.
Propriedade.
• Entender o significado do Teorema de Coase e
de suas variações.
• Analisar os remédios jurídicos mais adequados
em caso de violação de direitos de propriedade,
conforme a AED.
Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
• Compreender os conceitos básicos da teoria dos
4. Análise econômica do contrato e teoria dos
jogos e a sua importância para os contratos.
jogos.
•
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•

Desenvolver uma análise de econômica da
quebra de uma promessa juridicamente
executável.

•

Analisar os remédios jurídicos mais adequados
em caso de inadimplemento contratual,
conforme a AED.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CASTELAR, Armando. SADDI, Jairo. Direito, Economia e mercados. Rio de Janeiro: Campus,
2005
COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. 5. ed. Porto Alegre: Brokman Companhia
Editora, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PORTO, Antônio José Maristrello. Análise econômica da responsabilidade civil. In: TIMM, Luciano
Benetti. (Org.). Direito e Economia no Brasil. 2. ed. Rio de Janerio: Atlas, 2014. p. 180-200.
JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass R.; THALER, Richard. A behavioral approach to law and
economics. Stanford Law Review, v. 50, p. 1.471-1.550, 1998.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Introdução ao direito civil: teoria geral de direito civil. 23. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2009.
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DISCIPLINA
14. Direito Societário

CARGA HORÁRIA

Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA

24 h/a (carga horária fixa)

Ementa
Sociedade limitada. Natureza jurídica. Responsabilidade dos sócios. Aplicação das regras das sociedades simples
e da Lei nº 6.404/76 às sociedades limitadas. Capital social e patrimônio. Quotas sociais. Cessão, penhora e
partilha de quotas. Direitos e deveres dos sócios. Deliberações. Administração nas sociedades limitadas.
Hipóteses de dissolução parcial sob à ótica do novo Código de Processo Civil (CPC). Direito de retirada, sócio
dissidente, sócio remisso, falecimento de sócio e exclusão de sócio. Dissolução, liquidação, partilha e extinção da
sociedade. Sociedade anônima. Constituição e organização. Capital social. Capitalização da companhia. Valores
mobiliários. Ações. Espécies. Propriedade das ações e a sua transferência. Resgate, amortização e reembolso.
Oneração das ações. Debêntures. Direitos e deveres dos acionistas. Cláusulas de restrições de voto. Acionista
controlador. Acordo de acionistas. Alienação do controle. Tag e drag along. Órgãos societários. Responsabilidade
dos administradores. Reorganização societária: cisão, fusão, incorporação.

Conteúdo programático mínimo
Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo

Objetivos de aprendizagem

•
•
•
1. Sociedade Ltda.

•
•

Conhecer a legislação aplicada.
Compreender a estrutura da sociedade.
Compreender as implicações da natureza
jurídica.
Analisar a responsabilidade dos sócios e a
Teoria da Desconsideração de acordo com
o novo CPC.
Analisar as hipóteses de aplicação supletiva
das normas das sociedades simples e
sociedades anônimas.

Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo

Objetivos de aprendizagem

•
•
2. Sociedade Ltda.

•
•

Aprender sobre a distinção entre capital
social e patrimônio.
Analisar as hipóteses de dissolução parcial
sob à ótica do novo CPC.
Conhecer as hipóteses do direito de
retirada.
Conhecer as hipóteses de exclusão de
sócio.
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Eixo Temático 3
Conteúdo programático mínimo
•
•
•

3. Sociedade Anônima.

•

Objetivos de aprendizagem
Compreender o conceito de valores mobiliários;
Identificar as espécies de valores mobiliários;
Conceituar acionista controlador;
Aplicar os conhecimentos na resolução de casos
práticos.

Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
•
•
•
4. Sociedade Anônima.
•

•

Objetivos de aprendizagem
Examinar os órgãos societários.
Conhecer a figura do administrador.
Conhecer as responsabilidades do
administrador.
Estudar a reorganização societária.
Aplicar os conhecimentos na resolução de casos
práticos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 15. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2017.
COMPARATO, Fábio Konder; FILHO, Calixto Salomão. O poder de controle na sociedade
anônima. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
EIZIRIK, Nelson Laks. Temas de Direito Societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
______. A Lei das S/A comentada. v. II. São Paulo: Quartier Latin, 2015. arts. 121 a 188.
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
GUSMÃO. Mônica. Lições de Direito Empresarial. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. v. I. São Paulo: Saraiva, 2016.
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DISCIPLINA
15. Recuperação de Empresas

CARGA HORÁRIA
24 h/a (carga horária fixa)

Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA
Ementa

Falência: pressupostos. Rito processual. Declaração da falência e seus efeitos. Arrecadação e alienação de bens,
habilitação de créditos, ações revocatória e de restituição. Extinção do processo. Recuperação judicial.
Legitimidade ativa. Litisconsórcio. Requisitos para o deferimento. Apresentação do plano de recuperação.
Aprovação do plano de recuperação. Sentença homologatória. Cumprimento do plano de recuperação. Sentença
de encerramento. Aspectos principais do plano especial das micro e pequenas empresas. Recuperação
extrajudicial.

Conteúdo programático mínimo
Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo

Objetivos de aprendizagem

•
•

1. Falência.

•

Identificar os principais institutos do
processo falimentar.
Compreender os contornos do processo
falimentar.
Aplicar os conhecimentos na resolução de
casos práticos.

Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo
•
•
•

2. Falência.

Objetivos de aprendizagem
Compreender os efeitos da falência em relação
a falido, sócios e credores.
Compreender as fases da falência.
Aplicar os conhecimentos na resolução de casos
práticos.

Eixo Temático 3
Conteúdo programático mínimo
•
•

3. Recuperação judicial.

•

Objetivos de aprendizagem
Identificar os principais institutos do processo de
recuperação judicial.
Compreender os contornos do processo de
recuperação.
Aplicar os conhecimentos na resolução de casos
práticos.

Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
•

4. Recuperação de ME e EPP e recuperação
extrajudicial.

•

Objetivos de aprendizagem
Identificar os principais institutos do processo de
recuperação judicial de ME e EPP.
Compreender os contornos do processo de
recuperação das ME e EPP.
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•
•
•

Identificar os principais institutos do processo de
recuperação extrajudicial.
Compreender os contornos do processo de
recuperação extrajudicial.
Aplicar os conhecimentos na resolução de casos
práticos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
IMHOF, Cristiano. Lei de falências e recuperação de empresas e sua interpretação
jurisprudencial. São Paulo: CLC, 2009.
SALOMÃO, Luis Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e falência –
teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AYUBI, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio Machado. A construção jurisprudencial da recuperação judicial
de empresas. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; Gen; FGV Direito RIO, 2017.
BEZERRA, Manoel Justino Filho. Lei de recuperação de empresas e falências comentada. 12. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.
ULHOA, Fábio Coelho. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 11. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
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DISCIPLINA
16. Marketing Jurídico

CARGA HORÁRIA
24 h/a (carga horária fixa)

Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA

Ementa
Gestão do negócio jurídico. Marketing no meio jurídico. Geração de valor agregado. Diferenciação competitiva.
Planejamento mercadológico. Marcas corporativas e individuais. Prestação de serviços e relacionamento.

Conteúdo programático mínimo
Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
1. Marketing jurídico:
• Reconhecer os limites impostos pela legislação,
1.1. Análise da legislação correspondente;
fora do senso comum, com vistas a explorar as
1.2. Contextualização do mercado;
oportunidades de mercado.
1.3. Competitividade;
• Analisar crítica e estrategicamente um negócio,
1.4. Metodologia para resolução de problemas;
uma carreira e um mercado.
1.5. Introdução ao marketing.
• Identificar as ferramentas de funcionalidade
comprovada em qualquer empresa jurídica.
Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo
2. Marketing estratégico
2.1. Justificativa da disciplina
2.2. Diferencial competitivo;
2.3. Pesquisa de mercado;
2.4. Segmentação por nicho;
2.5. Definição de público-alvo;
2.6. Posicionamento de mercado;
2.7. Composto de marketing.

Objetivos de aprendizagem
•
•
•

Descrever o processo de criação de valor para o
cliente.
Desenvolver uma empresa jurídica com foco em
resultados.
Elaborar um plano de negócios.

Eixo Temático 3
Conteúdo programático mínimo
•
3. Marcas corporativas e individuais:
3.1. Atributos das marcas;
3.2. Marketing de serviços.

•
•

Objetivos de aprendizagem
Identificar os requisitos para a criação e
desenvolvimento de sua marca pessoal e
corporativa.
Selecionar ferramentas de identificação e
resolução de problemas nos serviços jurídicos.
Reconhecer o valor dos atributos intangíveis –
como marca, relacionamento e prestação de
serviços – na construção de valor para o cliente.
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Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
•
4. Marketing de relacionamento:
4.1. Marketing pessoal.

•

•

Objetivos de aprendizagem
Utilizar o relacionamento como recurso
competitivo.
Reconhecer
o
relacionamento
como
oportunidade de novos negócios.
Aplicar a visão empresarial da carreira jurídica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Prentice Hall,
2000.
RIES, Al; TROUT, Jack. Posicionamento: a batalha por sua mente: São Paulo: Pearson Makron
Books, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAMPOS, Vicente Falconi; Gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. Nova Lima: INDG
Tecnologia e Serviços Ltda., 2004.
____________________. O verdadeiro poder. Nova Lima: INDG Tecnologia e Serviços Ltda., 2009.
GOBÉ, Marc. Brandjam: o desing emocional na humanização das marcas. Rio de Janeiro: Rocco,
2010.
TROUT, Jack. Diferenciar ou morrer. São Paulo: Futura, 2000.
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DISCIPLINA

CARGA HORÁRIA

17. Cumprimento de Sentença e Tutela
24 h/a (carga horária fixa)
Executiva

Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA

Ementa
Liquidação: conceito e espécies. A nova sistemática da execução civil. Princípios gerais. Execução provisória e
definitiva. Do cumprimento de sentença. Da obrigação de pagar quantia certa. Do cumprimento da obrigação de
indenizar decorrente de ato ilícito. Do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Do
cumprimento da obrigação de fazer e não fazer. Astreintes e efetividade da tutela jurisdicional. Do cumprimento
de obrigação de entrega de coisa. Do processo de execução. Do título executivo. Da responsabilidade patrimonial.
Das diversas espécies de execução. Da execução para a entrega de coisa. Da execução das obrigações de fazer
e não fazer. Da execução por quantia certa contra devedor solvente. Da penhora, da avaliação e do depósito. O
novo procedimento da penhora on-line. Impenhorabilidade: novas considerações. Da expropriação de bens. Da
execução contra a Fazenda Pública. Da suspensão e da extinção do processo de execução. Os meios de
impugnação no cumprimento de sentença e no processo autônomo de execução. Honorários. Parcelamento do
débito. Recursos atinentes à liquidação e à execução.

Conteúdo programático mínimo
Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo
1. Liquidação: conceito e espécies.
2. A nova sistemática da execução civil.
Princípios gerais.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

•
•

Objetivos de aprendizagem
Compreender as diferentes espécies de
liquidação e seu cabimento.
Entender as linhas gerais da execução, seus
princípios e suas características.

Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
Execução provisória e definitiva.
Do cumprimento de sentença.
Da obrigação de pagar quantia certa.
• Diferenciar execuções definitiva e provisória
Do cumprimento da obrigação de
bem como suas consequências jurídicas.
indenizar decorrente de ato ilícito.
Do cumprimento da obrigação de pagar
• Compreender a sistemática do cumprimento de
quantia certa pela Fazenda Pública.
sentença quanto às obrigações de pagar e seus
Do cumprimento da obrigação de fazer e
aspectos procedimentais.
não fazer.
• Entender os cumprimentos de sentença por
Astreintes e efetividade da tutela
obrigações de fazer, não fazer e entrega de
jurisdicional.
coisa.
Do cumprimento de obrigação de entrega
de coisa.

Eixo Temático 3
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
11. Do processo de execução. Do título
• Identificar os diferentes tipos de títulos
executivo.
executivos.
12. Da responsabilidade patrimonial.
• Localizar o responsável pela execução e o
13. Das diversas espécies de execução.
patrimônio que pode ser atingido por ela.
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14. Da execução para a entrega de coisa.
15. Da execução das obrigações de fazer e
não fazer.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

•

Conhecer os procedimentos de execução de
obrigações de fazer, não fazer e entrega de
coisa.

Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
Da execução por quantia certa contra
devedor solvente.
Da penhora, da avaliação e do depósito.
O novo procedimento da penhora on-line.
Impenhorabilidade: novas considerações.
Da expropriação de bens.
Da execução contra a Fazenda Pública.
• Conhecer as regras do procedimento de
Da suspensão e da extinção do processo
execução de quantia.
de execução.
• Diferenciar as espécies de defesa do executado.
Os meios de impugnação no cumprimento
de sentença e no processo autônomo de
execução.
Honorários. parcelamento do débito.
Recursos atinentes à liquidação e à
execução.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. V. Salvador: Juspodivm, 2018.
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel; ARENHART, Sergio Cruz. Código de Processo
Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BUENO, Cassio Scarpinella (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. v. III. 1. ed. São
Paulo: Saraiva, 2017.
LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1963.
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DISCIPLINA
18. Processo Empresarial

CARGA HORÁRIA
24 h/a (carga horária fixa)

Área

Subárea

A ser preenchido DGA

A ser preenchido DGA

Ementa
Impactos do CPC sobre a gestão das empresas. Negócios processuais no direito empresarial. Mediação
empresarial. Tutelas provisórias no Direito Empresarial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Responsabilidade patrimonial e fraudes à execução envolvendo sociedades. Ações societárias (prestação de
contas, dissolução de sociedade, anulatórias e de responsabilização civil). Questões processuais relevantes na
recuperação judicial. Tutela provisórias no Direito Tributário. Ações tributárias de defesa do contribuinte: ação de
repetição de indébito, ação declaratória negativa, ação de consignação em pagamento, ação anulatória de débito
e mandado de segurança.

Conteúdo programático mínimo
1.
2.
3.
4.

Eixo Temático 1
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
Impactos do CPC sobre a gestão das
• Identificar os princípios atinentes ao processo
empresas.
empresarial.
Negócios processuais no Direito
• Ter uma visão geral de como o processo judicial
Empresarial.
afeta a gestão de empresas.
Mediação empresarial.
•
Verificar limites e possibilidades da autonomia
Tutelas
provisórias
no
Direito
da vontade no processo.
Empresarial.
Eixo Temático 2
Conteúdo programático mínimo

5. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
6. Responsabilidade patrimonial e fraudes à
execução envolvendo sociedades.

•
•

Objetivos de aprendizagem
Lidar com os aspectos procedimentais do
incidente de desconsideração.
Localizar o responsável pela execução e o
patrimônio que pode ser atingido por ela.

Eixo Temático 3
Conteúdo programático mínimo
7. Ações societárias (prestação de contas,
dissolução de sociedade, anulatórias e de
responsabilização civil).
8. Questões processuais relevantes na
recuperação judicial.

•
•

Objetivos de aprendizagem
Identificar o cabimento e os aspectos
procedimentais relevantes das diferentes ações
relevantes para o direito societário.
Compreender as questões processuais de
destaque nas recuperações judiciais.
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Eixo Temático 4
Conteúdo programático mínimo
Objetivos de aprendizagem
9. Tutela provisórias no Direito Tributário.
10. Ações tributárias de defesa do
• Identificar as regras especiais sobre tutelas
contribuinte: ação de repetição de
provisórias no direito tributário.
indébito, ação declaratória negativa, ação
• Identificar o cabimento e os aspectos
de consignação em pagamento, ação
procedimentais relevantes das ações tributárias.
anulatória de débito e mandado de
segurança.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
•
•

MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel; ARENHART, Sergio Cruz. Código de
Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.
SOUZA, Bernardo Pimentel. Manual de processo empresarial. 2. ed. São Paulo: Saraiva,
2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

• CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
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