
 

 
Formar profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento do país embasados na  

responsabilidade social e na ética visando o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. 

 
________________________________________________________________________ 

 
Rua Monsenhor Frota, nº 609, CEP 63430 – 000, ICÓ - CE 

Contatos: (88) 35619200 

Facebook: facebook.com/icofvs 
Web: www.fvs.edu.br 

 

EMENTÁRIO DO CURSO DE DIREITO 

 

1º SEMESTRE 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 

Ementa 

 Análise do conceito de Direito e sua relação com os âmbitos da moral, da política, da 

religião, da justiça, da força e do Estado. Solução de conflitos como problema central da 

dogmática jurídica. Teorias sobre o Direito: do jusnaturalismo ao realismo crítico. 

Norma e ordenamento jurídicos. Estrutura da norma jurídica. Validade, vigência, 

eficácia e força. As fontes do Direito: lei, costume e jurisprudência. Interpretação e 

aplicação do Direito. Métodos de interpretação jurídica. Aplicação e subsunção. O 

problema da vontade e da competência na aplicação do direito. Direito, 

multiculturalismo e relações étnico-raciais. Aspectos de educação ambiental.  

 

HISTÓRIA DO DIREITO E DIREITO ROMANO 

Ementa 

 História do Direito. O mundo antigo, Grécia e Roma. O direito romano. Formação e 

desenvolvimento do corpo de doutrina jurídica do povo romano, da fundação de Roma à 

morte de Justiniano, direito romano-helênico e usus modernus pandectarum. A alta 

Idade Média. O direito canônico e a formação do direito ocidental moderno. Idade 

Média: a Escolástica. Filosofia medievais e o direito. Direito natural moderno e 

iluminismo. O direito brasileiro no regime colonial. Codificação e cultura jurídica na 

Europa do século XIX e suas influências sobre a América Latina. O direito no Brasil 

imperial. O direito brasileiro durante a República Velha. O direito brasileiro após a 

revolução de 1930 e o Estado Novo. O direito brasileiro sob o regime da Constituição 

de 1946. O direito brasileiro sob o regime da ditadura de 1964. O direito brasileiro 

desde a transição democrática dos anos 1980. 
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FILOSOFIA GERAL E DO DIREITO 

Ementa 

 Especificidade da filosofia: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas 

relevantes. Os sofistas e Sócrates. Platão e Aristóteles. O pensamento jurídico na 

antiguidade clássica. Noções introdutórias à investigação filosófica. Filosofia e 

conhecimento: modos de conhecer e métodos filosóficos. Filosofia moral: o ser humano 

como um ser axiológico. Filosofia na Idade Média: Santo Tomás de Aquino e Santo 

Agostinho. Maquiavel, Hobbes, Spinoza. Rousseau e Montesquieu. O Criticismo de 

Kant. O Idealismo de Hegel. O Normativismo de Kelsen. As visões marxistas do 

Direito. Filosofia do Direito no Brasil. Miguel Reale e a teoria tridimensional. Roberto 

Lyra Filho e a Nova Escola Jurídica Brasileira. Luís Alberto Warat e a Semiologia 

Jurídica. Panorama da filosofia do direito. Filosofia e realidade: problemas filosóficos 

contemporâneos concernentes ao fenômeno jurídico. 

 

CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO 

Ementa 

 Especificidade da política: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas 

relevantes. Evolução histórica e clássica do pensamento político. Principais correntes do 

pensamento político contemporâneo. Origem da sociedade. Finalidade social. Ordem 

social e ordem jurídica. Poder social. Sociedades políticas. Origem do Estado. Evolução 

do Estado. Soberania. Território. Povo. Poder do Estado. Finalidades e funções do 

Estado. Conceito de Estado. Personalidade jurídica do Estado. Estado e Direito. Estado 

e Nação. Estado e Democracia. Democracia direta e semidireta. Democracia 

Representativa. Sufrágio.  

 

TEORIA DA CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO 

Ementa 

 Formação da teoria constitucional. O poder constituinte e sua expressão política e 

jurídica. A experiência constitucional britânica, norte-americana e francesa. Reformas e 

mutações constitucionais. A supremacia constitucional e os mecanismos de controle da 

constitucionalidade. Aplicabilidade das normas constitucionais. Valores e princípios 

constitucionais. O Estado de Direito e o controle do poder. Formação Constitucional do 

Brasil. Organização Político-Administrativa do Estado Brasileiro. O federalismo 
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brasileiro. Distribuição de competências. União. Estado-membro. Municípios. Distrito 

Federal. Territórios. Regiões Administrativas. Aspectos gerais da organização dos 

poderes do Estado: Executivo, Legislativo e Judiciário. Funções essenciais à Justiça. 

Defesa do Estado e Instituições Democráticas. Tributação e orçamento. Ordem 

econômica e financeira. Ordem social. 

 

BASES GERAIS DO DIREITO CIVIL 

Ementa 

 Formação histórica do direito civil brasileiro. Evolução do direito civil. A publicização 

das relações privadas e o chamado direito civil constitucional. O Código Civil de 1916 e 

o Código Civil de 2002: paralelos. Conceito filosófico e conceito jurídico de pessoa. 

Pessoas naturais. Personalidade. Capacidade. Direitos da personalidade. Ausência. 

Curadoria. Sucessão. Pessoas jurídicas. Associações e fundações. Domicílio.  

 

LINGUAGEM JURÍDICA, EXPRESSÃO TEXTUAL E VERBAL 

Ementa 

 Conceitos e definições fundamentais. Considerações sobre o discurso argumentativo. O 

papel da argumentação na Ciência do Direito. A força ideológica da linguagem e o 

poder do discurso jurídico. Linguagem jurídica e seus aspectos culturais, sociais, 

econômicos e ideológicos. As técnicas de argumentação e suas diversas aplicações. 

Persuasão e convencimento do interlocutor. Técnicas básicas de redação: uso da 

linguagem jurídica. A linguagem das decisões judiciais e da necessidade de ser 

compreendida. A justificação das decisões judiciais e das peças processuais. 

Argumentação  

 

2º SEMESTRE 

 

SOCIOLOGIA GERAL E DO DIREITO  

Ementa 

 Especificidade da sociologia: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas 

relevantes. Clássicos da sociologia e suas contribuições ao Direito. Teoria Autopoiética 

do Direito. Organização social e estrutura social. Comunidade e sociedade. Sociologia e 
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cultura afro-brasileira e indígena. Sociologia e meio ambiente. A sociologia e as teorias 

da evolução do Direito: evolução social e jurídica. Aspectos de educação ambiental. 

 

ANTROPOLOGIA JURÍDICA 

Ementa 

 Especificidade da antropologia: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas 

relevantes. Antropologia, meio ambiente e educação ambiental. Antropologia, 

multiculturalismo e relações étnico-raciais. Relações entre antropologia e direito. 

Clássicos da antropologia. Principais correntes antropológicas contemporâneas. 

Antropologia jurídica no Brasil. Aspectos de educação ambiental. 

 

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

Ementa 

 Teoria dos direitos fundamentais. Os direitos de defesa e os direitos prestacionais. A 

efetividade dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais na Constituição de 1988: 

os diretos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos à 

nacionalidade, os direitos políticos. As garantias processuais dos direitos fundamentais. 

 

BENS E NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Ementa 

 Bens. Classificação dos bens. Regime jurídico das benfeitorias. Critério da 

essencialidade dos bens. Fatos jurídicos. A hipótese legal e o suporte fático. Formação 

simples e complexa dos fatos jurídicos. Existência e eficácia jurídica. Classificações dos 

fatos jurídicos. Negócio jurídico. Representação. Condição, termo e encargo. Defeitos. 

Invalidade. Atos jurídicos lícitos e atos ilícitos. Prescrição e decadência. Prova. 

 

TEORIA DO CRIME E APLICAÇÃO DA LEI PENAL 

Ementa 

 Conceito de Direito Penal. Fundamentos do Direito Penal. Ciências penais. História do 

Direito Penal. O sistema penal. A norma penal. Aplicação da lei penal. Conceito de 
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crime. Conduta. Tipicidade. Etapas da realização do crime. Ilicitude. Culpabilidade. 

Concurso de pessoas. 

 

HERMENÊUTICA JURÍDICA 

Ementa 

 Hermenêutica e interpretação. Abordagem filosófica da hermenêutica jurídica. 

Hermenêutica jurídica: compreensão, subjetivismo e objetivismo jurídico. Pensamento 

tópico, raciovitalismo e lógica do razoável. Retórica: retórica na antiguidade. Retomada 

da retórica. Tipos de Argumentação jurídica. Linguagem e interpretação do direito. 

Técnicas de interpretação do Direito. Integração do Direito e antinomia. Novos 

horizontes do pensamento jurídico. 

 

METODOLOGIA APLICADA A PESQUISA EM DIREITO 

Ementa 

 Noções gerais de teoria do conhecimento. Pesquisa científica e pesquisa em ciência 

sociais. Natureza e características da pesquisa em Direito. Métodos e linguagem 

científica. Aspectos técnicos da elaboração do trabalho científico: instrumentos de 

investigação, escolha do tema, plano de trabalho, elaboração do texto. A normalização 

dos textos de acordo com as regras da ABNT. Os vários tipos de produção científica. Os 

artigos científicos. 

 

3º SEMESTRE 

 

ECONOMIA POLÍTICA 

Ementa 

 Especificidade da economia: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas 

relevantes. Relações entre economia e direito. Contribuições fundamentais da economia 

política clássica: Smith, Ricardo e Malthus. O modelo consolidado de Stuart Mill. 

Críticas à economia política clássica: Marx e Keynes. Análise das principais vertentes 

da teoria neoclássica. Sistema econômico. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. 

Tendências do pensamento econômico contemporâneo. Análise circunstanciada da 

realidade brasileira e mundial. Análise ambiental sob o ponto de vista econômico.  
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JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE 

Ementa 

 Jurisdição constitucional e democracia. Controle de Constitucionalidade. 

Constitucionalidade/inconstitucionalidade. Controle pelo sistema difuso: características; 

procedimento; repercussão geral; decisão. Recurso extraordinário e Incidente de 

Inconstitucionalidade. Súmulas vinculantes. Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

ação e por omissão. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental. Técnicas de decisão no controle de 

constitucionalidade. Reclamação e segurança das decisões em controle concentrado. 

Representação interventiva. Controle de constitucionalidade pelos Tribunais de Justiça.  

 

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 

Ementa 

 Evolução da teoria das obrigações. A unificação do direito obrigacional. Distinções 

entre direitos pessoais e reais. Conceito e elementos constitutivos das obrigações. A 

relação obrigacional. Fontes da relação obrigacional. Modalidades de obrigações: 

obrigações de dar, obrigações de fazer, obrigações de não fazer, obrigações alternativas, 

obrigações divisíveis e indivisíveis, obrigações solidárias. Transmissão das obrigações: 

cessão de crédito e assunção de dívida. Adimplemento e extinção das obrigações. 

Pagamento: lugar, tempo e prova. Pagamento em consignação. Pagamento com sub-

rogação. Imputação do pagamento. Novação, compensação, confusão e remissão das 

dívidas. Inadimplemento. 

 

TEORIA DA EMPRESA 

Ementa 

 Teoria da Empresa. Empresa. Empresário. Caracterização e inscrição. Capacidade. 

Estabelecimento. Institutos complementares. Registro. Nome empresarial. Prepostos. 

Gerente. Contabilista e outros auxiliares. Escrituração. Fundo de comércio e elementos 

incorpóreos. Empresário Individual de Responsabilidade limitada (EIRELI). 
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SANÇÃO PENAL 

Ementa 

Teoria da pena: conceitos básicos. Síntese histórica. Princípios e fundamentos. 

Evolução. Funções das penas. Espécies de penas. Penas privativas de liberdade. 

Regimes de cumprimento. Penas restritivas de direitos. Pena de multa. Aplicação da 

pena. Fixação da pena. Concurso de crimes. Limite das penas. Suspensão condicional 

da pena. Livramento condicional. Medida de segurança. Efeitos da condenação. 

Reabilitação. Ação Penal Pública e Privada. Identificação da ação penal. Extinção da 

punibilidade: causas extintivas em espécie. Prescrição. 

 

TEORIA GERAL DO PROCESSO CIVIL 

Ementa 

 A diferença entre direito material e direito processual. Denominação do direito 

processual e sua divisão. Evolução do direito processual. Direito objetivo, direito 

subjetivo, pretensão, lide. Fontes do direito processual. Normas processuais civis. 

Normas fundamentais e aplicação das normas processuais. Função jurisdicional. 

Jurisdição e ação. Limites da jurisdição nacional e cooperação internacional. Auxílio 

direto. Carta rogatória. Competência interna. Modificação da competência. 

Incompetência. Cooperação nacional. Sujeitos do processo. Partes e procuradores. 

Capacidade processual. Deveres das partes e de seus procuradores. Responsabilidade 

das partes por dano processual. Despesas, honorários advocatícios e multas. Gratuidade 

da justiça. Sucessão das partes e dos procuradores. Litisconsórcio. Intervenção de 

terceiros. Assistência simples e litisconsorcial. Denunciação da lide. Chamamento ao 

processo. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Amicus curiae. 

Poderes, deveres e responsabilidade do juiz. Impedimentos e suspeição. Auxiliares da 

justiça. Ministério Público. Advocacia Pública. Defensoria Pública. Atos processuais. 

Forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. Comunicação dos atos processuais. 

Nulidades. Distribuição e do registro. Valor da causa. Tutela provisória. Tutela de 

urgência. Tutela da evidência. Formação, suspensão e extinção do processo. 

 

DIREITO E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

Ementa 
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 Sociedade da Informação: novos desafios e os conflitos inerentes ao uso de novas 

tecnologias. Direito, Tecnologia e Inovação. Sustentabilidade Digital. Influência da 

tecnologia do direito: no mundo e no Brasil. Globalização, soberania do Estado e 

internet. Constituição brasileira e o uso das novas tecnologias digitais. Os direitos 

humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios 

digitais. Direitos fundamentais e internet: liberdade de expressão, direitos de imagem, 

direito de informação, direito de privacidade e intimidade, proteção de dados, entre 

outros. Choques entre direitos fundamentais. Marco Civil da Internet: direitos e 

garantias dos usuários, neutralidade na rede, proteção aos registros, aos dados pessoais e 

às comunicações privadas, da guarda de registros de conexão, da responsabilidade por 

danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, da requisição judicial de registros, 

da atuação do poder público. A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do 

consumidor. Temas de educação ambiental no contexto de inovações tecnológicas.  

 

4º SEMESTRE 

 

PSICOLOGIA DO DIREITO 

Ementa 

 Noções gerais sobre psicologia: objeto, linhas teóricas e ramos de atuação. Psicologia 

como ciência. Introdução à psicanálise e a teoria política de Freud. Psicologia e Direito. 

Psicologia no direito: direito civil, direito penal e direito do trabalho. Bem-estar 

psicológico como bem jurídico e direitos-humanos. Psicologia no processo: psicologia 

criminal, psicologia do testemunho, psicologia da decisão. Psicologia, big data e 

inteligência artificial: psicologia como objeto de investigação jurídica. Limites da 

função informativa da psicologia na interpretação normativa. Aspectos de educação 

ambiental. 

 

TEORIA GERAL DOS CONTRATOS E RESPONSABILIDADE CIVIL 

Ementa 

 Princípios da nova teoria contratual. Autonomia da vontade e função social do contrato. 

Boa-fé objetiva. Relatividade e sua flexibilização. Responsabilidade Pré-contratual e 

proibição do comportamento contraditório. Formação dos contratos. Classificação dos 

contratos. Estipulação em favor de terceiro. Promessa de fato de terceiro. Contrato 

preliminar, contratos atípicos e contratos aleatórios. Interpretação dos contratos. Vícios 

redibitórios e evicção. Extinção dos contratos. Responsabilidade Civil: elementos 
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essenciais. Espécies de responsabilidade. Responsabilidade extracontratual subjetiva. 

Dano patrimonial. Dano moral: evolução doutrinária, configuração, arbitramento. Dano 

moral contra pessoa jurídica. Dano estético. Dano material reflexo. Dano à imagem. 

Responsabilidade extracontratual objetiva. Responsabilidade por fato de outrem. 

Responsabilidade pelo fato das coisas. Responsabilidade contratual. Inadimplemento, 

mora, juros de mora e cláusula penal. Os meios de defesa ou as excludentes da 

responsabilidade civil.  

 

DIREITO SOCIETÁRIO 

Ementa 

 Teoria geral do Direito Societário. Sociedades empresariais no Novo Código Civil. 

Sociedades limitadas: características e pressupostos. Sociedades anônimas: 

características e pressupostos. Desconsideração da personalidade jurídica. 

 

CRIMES CONTRA A PESSOA 

Ementa 

 Crimes contra a pessoa. Crimes contra a vida. Homicídio. Feminicídio. Suicídio. 

Aborto. Lesões corporais. Periclitação da vida e da saúde. Rixa. Crimes contra a honra. 

Calúnia. Difamação.  Injúria. Crimes contra a liberdade individual. Crimes contra a 

liberdade pessoal. Crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Crimes contra a 

inviolabilidade de correspondência. Crimes contra a inviolabilidade dos segredos. 

 

PROCESSO CIVIL DE CONHECIMENTO E SENTENÇA NO PROCESSO 

CIVIL 

Ementa 

 Procedimento comum. Petição inicial. Requisitos da petição inicial. Pedido. 

Indeferimento da petição inicial. Improcedência liminar do pedido. Audiência de 

conciliação ou de mediação. Contestação. Reconvenção. Revelia. Providências 

preliminares e do saneamento. Não incidência dos efeitos da revelia. Fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Alegações do réu. Julgamento conforme o 

estado do processo. Extinção do processo. Julgamento antecipado do mérito. 

Julgamento antecipado parcial do mérito. Saneamento e da organização do processo. 

Audiência de instrução e julgamento. Provas. Produção antecipada da prova. Ata 
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notarial. Depoimento pessoal. Confissão. Exibição de documento ou coisa. Prova 

documental. Força probante dos documentos. Arguição de falsidade. Produção da prova 

documental. Documentos eletrônicos. Prova testemunhal. Admissibilidade e do valor da 

prova testemunhal. Produção da prova testemunhal. Prova pericial. Inspeção judicial. 

Sentença e coisa julgada. Elementos e dos efeitos da sentença. Remessa necessária. 

Julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de  entregar coisa. 

Coisa Julgada. Liquidação de sentença. Cumprimento da sentença: provisório e 

definitivo.  

 

TEORIA GERAL DO PROCESSO PENAL 

Ementa 

 As garantias constitucionais do processo penal. Investigações preliminares: inquérito 

policial e outras formas de investigação. Ação penal. Condições da ação penal. 

Condições de procedibilidade. Pressupostos processuais. Espécies de ação penal (ação 

penal de iniciativa pública, ação penal de iniciativa pública condicionada, ação penal de 

iniciativa privada). Ação civil ex delicto. Competência: conceito, classificação e 

critérios determinadores. Competência absoluta e relativa. Modificação de competência. 

Conflito de competência. Questões e processos incidentes. Teoria da prova no processo 

penal e provas em espécie. Prisão e liberdade: prisão cautelar (conceito, natureza 

jurídica, pressupostos e espécies), liberdade provisória (com e sem fiança) e medidas 

alternativas à prisão cautelar.  

 

5º SEMESTRE 

 

FUNDAMENTOS GERAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

Ementa 

 Administração Pública. Conceito. Administração Pública como atividade. Função 

administrativa do Estado. Administração como sujeito: pessoas jurídicas, órgãos e 

agentes públicos. Desconcentração e descentralização. Estrutura: administração direta e 

indireta. Órgãos públicos: teorias, conceito, natureza, classificação. Regime jurídico da 

Administração Pública. Poderes da Administração Pública. 
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CONTRATOS EM ESPÉCIE 

Ementa 

 Espécies contratuais e seus atributos. Contrato de compra e venda. Troca e permuta. 

Contrato estimatório. Doação. Locação de coisas. Empréstimo. Prestação de serviço. 

Empreitada. Depósito. Mandato. Comissão. Agência e distribuição. Corretagem. 

Transporte. Seguro. Constituição de renda. Jogo e aposta. Fiança. Transação. 

Compromisso. Atos unilaterais. Aspectos da contratação eletrônica. 

 

TÍTULOS DE CRÉDITO E CONTRATOS MERCANTIS 

Ementa 

 Títulos de crédito. Classificação dos títulos de crédito. Operações virtuais. Disciplina 

pelo Novo Código Civil. Saque. Emissão. Aceite. Endosso. Aval. Vencimento. 

Pagamento. Protesto. Ação cambial. Letra de câmbio. Nota promissória. Cheque. 

Duplicata. Títulos de crédito impróprios. Contratos mercantis. Compra e venda 

mercantil. Contratos de colaboração. Factoring. Arrendamento mercantil. Alienação 

fiduciária em garantia. Franquia. Contrato de seguro. Contrato de transporte. Sistema 

financeiro nacional. Instituições financeiras. Mercado de capitais. Contratos bancários. 

 

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO 

Ementa 

 Crimes contra o patrimônio. Furto. Roubo e extorsão. Usurpação. Dano. Apropriação 

indébita. Estelionato e outras fraudes. Receptação. 

 

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS NO PROCESSO CIVIL 

Ementa 
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 Procedimentos especiais. Ação de consignação em pagamento. Ação de exigir contas. 

Ações possessórias. Manutenção e da reintegração de posse. Interdito proibitório. Ação 

de divisão e da demarcação de terras particulares. Ação de dissolução parcial de 

sociedade. Inventário e da partilha. Legitimidade para requerer o inventário. 

Inventariante e primeiras declarações. Citações e impugnações. Avaliação e do cálculo 

do imposto. Colações. Pagamento das dívidas. Partilha. Arrolamento. Embargos de 

terceiro. Oposição. Habilitação. Ações de família. Ação monitória. Homologação do 

penhor legal. Regulação de avaria grossa. Restauração de autos. Procedimentos de 

jurisdição voluntária. Notificação e interpelação. Alienação judicial. Divórcio e 

separação consensuais, extinção consensual de união estável e alteração do regime de 

bens do matrimônio. Testamentos e codicilos. Herança jacente. Bens dos ausentes. 

Coisas vagas. Interdição. Disposições comuns à tutela e à curatela. Organização e 

fiscalização das fundações. Ratificação dos protestos marítimos e dos processos 

testemunháveis formados a bordo. 

 

PROCESSOS PENAIS EM ESPÉCIE 

Ementa 

 Citações, intimações e notificações. Processo: comum da competência do juiz singular, 

do tribunal do júri. Processos especiais. Procedimento sumário. Juizado especial 

criminal. Sentença e coisa julgada. 

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Ementa 

 Conciliação. Mediação: princípios e conceitos fundamentais. Mediação, jurisdição e 

jurisconstrução. Mediação, negociação, conciliação e transação. O papel e a atividade 

do mediador. Perspectivas na mediação. Negociação: origem, conceituação, histórico. 

Negociação: aspectos sociais, políticos e econômicos. Relações interpessoais e inter–

organizacionais. Negociação e ambiente organizacional. A pessoa do negociador: 

criatividade e intuição; visão holística. A negociação como atividade cotidiana. Táticas 

e estratégias de negociação. Habilidades de relacionamento e tecnologia da negociação. 

Arbitragem: princípios e conceitos fundamentais; fundamentos históricos e teoria geral. 

Arbitragem e jurisdição. A arbitragem no Brasil. Análise da Lei nº 9.307/1996. 

 

6º SEMESTRE 
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LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Ementa 

Ato Administrativo. Conceito. Atributos. Elementos. Classificação. Vícios. Extinção e 

convalidação. Confirmação. Licitação: conceito e princípios. Dispensa e inexigibilidade. 

Modalidades. Procedimento. Anulação e revogação. Contrato administrativo. Conceito. 

Características. Formalidades. Modalidades. Rescisão. Contratos de gestão. Convênio e 

consórcio administrativo. Terceirização na Administração Pública. Serviços públicos.  

 

DIREITO DAS COISAS 

Ementa 

 Posse: origem e evolução histórica. Teorias principais da posse. Conceito, natureza 

jurídica e elementos da posse. Sujeito e objeto da posse. A posse e sua classificação. 

Aquisição, efeitos e perda da posse. Proteção possessória. Classificação dos direitos 

reais. A propriedade. Conceito de propriedade. A tutela e as titularidades da 

propriedade. Função social da propriedade. Aquisição da propriedade imóvel: 

usucapião, aquisição pelo registro de título, aquisição por acessão. Aquisição da 

propriedade móvel. Perda da propriedade. Os direitos de vizinhança. Condomínio geral 

e edilício. Propriedade resolúvel. Propriedade fiduciária. Superfície. Servidões. 

Usufruto. Uso. Habitação. Direito do promitente comprador do imóvel. Penhor. 

Hipoteca. Anticrese. Concessão de uso especial para fins de moradia e concessão de 

direito real de uso.  

 

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 

Ementa 

Falência e recuperação de devedores. Verificação e habilitação de créditos. 

Administrador judicial e comitê de credores. Assembleia geral de credores. 

Recuperação judicial. Convolação da recuperação judicial em falência. Falência. 

Classificação dos créditos. Pedido de restituição. Procedimento para decretação de 

falência. Inabilitação empresarial. Direitos e deveres do falido. Falência requerida pelo 

próprio devedor. Arrecadação e custódia dos bens. Efeitos sobre as obrigações do 

devedor. Ineficácia e revogação dos atos praticados antes da falência. Realização do 

ativo. Pagamento aos credores. Encerramento da falência. Extinção das obrigações do 

falido. Recuperação extrajudicial. 
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CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL E ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO 

Ementa 

 Crimes contra a propriedade imaterial. Crimes contra a propriedade intelectual. Crimes 

contra a organização do trabalho. 

 

EXECUÇÃO CIVIL 

Ementa 

Processo de execução. Execução em geral. partes. Competência. Requisitos necessários 

para realizar qualquer execução. Título executivo. Exigibilidade da obrigação. 

Responsabilidade patrimoniais. Diversas espécies de execução. Execução para a entrega 

de coisa. Entrega de coisa certa. Entrega de coisa incerta. Execução das obrigações de 

fazer e de não fazer. Execução por quantia certa. Citação do devedor e arresto. Penhora, 

depósito e avaliação. Objeto da penhora. Documentação da penhora, de seu registro e 

depósito. Lugar de realização da penhora. Modificações da penhora. Penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira. Penhora de créditos. Penhora das 

quotas ou ações de sociedades personificadas. Penhora de empresa, de outros 

estabelecimentos e de semoventes. Penhora de percentual de faturamento de empresa. 

Penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel. Avaliação. Expropriação de 

bens. Adjudicação. Alienação. Satisfação do crédito. Execução contra a Fazenda 

Pública. Execução de alimentos. Embargos à execução. Suspensão e extinção do 

processo de execução. 

 

NULIDADES E RECURSOS EM GERAL NO PROCESSO PENAL 

Ementa 

A teoria das nulidades no processo penal. Nulidades em espécie. Teoria dos recursos: 

duplo grau, ações impugnativas autônomas – diferenças, natureza jurídica, conceito, 

características, princípios, efeitos, juízo de admissibilidade e juízo de mérito, condições 

recursais e pressupostos recursais. Recursos em espécie. Os recursos nos tribunais 

superiores. Recurso especial e extraordinário. Alterações trazidas pela adoção das 

súmulas vinculantes e do sistema de repercussão geral. Requisitos de admissibilidade. 

Processamento do recurso especial. Processamento do recurso extraordinário. Habeas 

corpus, recurso ordinário em habeas corpus e mandado de segurança. Aspectos 

relevantes dos regimentos internos dos tribunais. Revisão criminal.  
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO – PRÁTICA JURÍDICA SIMULADA I 

Ementa 

Atividades simuladas de prática das atividades forenses e não forenses. Elaboração de 

peças processuais e profissionais simuladas. Atuação em processos simulados. Estudo 

de peças, rotinas e fases do processo, nos diversos procedimentos, pelo exame de autos 

findos.  

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO – PRÁTICA EM CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO 

Ementa 

Atividades de prática em conciliação e mediação.  

 

7º SEMESTRE 

 

SERVIDORES PÚBLICOS E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Ementa 

Agentes públicos. Agentes políticos. Particulares em colaboração com a Administração. 

Servidores públicos. Regime constitucional. Provimento e vacância. Bens públicos. 

Restrições do Estado sobre a propriedade privada. Supremacia do interesse público e 

função social da propriedade. Limitação administrativa. Ocupação temporária. 

Requisição administrativa. Tombamento. Servidão administrativa. Edificação ou 

parcelamento compulsório. Desapropriação. Processo administrativo. Responsabilidade 

civil, penal e administrativa. Improbidade administrativa. Controle da Administração 

Pública. 

 

DIREITO DE FAMÍLIA 

Ementa 



 

 
Formar profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento do país embasados na  

responsabilidade social e na ética visando o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. 

 
________________________________________________________________________ 

 
Rua Monsenhor Frota, nº 609, CEP 63430 – 000, ICÓ - CE 

Contatos: (88) 35619200 

Facebook: facebook.com/icofvs 
Web: www.fvs.edu.br 

Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, princípios e conceitos fundamentais. 

Casamento. Capacidade. Impedimentos. Causas suspensivas. Processo de habilitação. 

Celebração e provas do casamento. Invalidade do casamento. Eficácia do casamento. 

Dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. Proteção da pessoa dos filhos. Relações 

de parentesco. Filiação. Reconhecimento dos filhos. Adoção. Poder familiar: exercício, 

suspensão e extinção. Pacto antenupcial. Regimes de bens entre os cônjuges. Usufruto e 

administração dos bens de filhos menores. Alimentos. Bens de família. União estável. 

Tutela. Curatela. 

 

CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO, RESPEITO AOS MORTOS, 

COSTUMES E FAMÍLIA 

Ementa 

Crimes contra o sentimento religioso. Crimes contra o respeito aos mortos. Crimes 

contra a dignidade sexual. Crimes contra a liberdade sexual. Crimes sexuais contra 

vulnerável. Lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de 

exploração sexual. Ultraje público ao pudor. Crimes contra a família. Crimes contra o 

casamento. Crimes contra o estado de filiação. Crimes contra a assistência familiar. 

Crimes contra o pátrio poder, tutela ou cura tela.  

 

MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS NO PROCESSO 

CIVIL 

Ementa 

Ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. Ordem 

dos processos no tribunal. Incidente de assunção de competência. Incidente de arguição 

de inconstitucionalidade. Conflito de competência. Homologação de decisão estrangeira 

e concessão do exequatur à carta. Ação rescisória. Incidente de resolução de demandas 

repetitivas. Reclamação. Recursos. Apelação. Agravo de instrumento. Agravo interno. 

Embargos de declaração. Recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior 

Tribunal de Justiça. Recurso ordinário. Recurso extraordinário e recurso especial. 

Julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Agravo em recurso 

especial e extraordinário. Embargos de divergência. 

 

EXECUÇÃO PENAL 

Ementa 
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Lei de execução penal. Objeto da execução penal. Princípios da legalidade, 

jurisdicionalidade e individualização da pena. Exame criminológico. Órgãos da 

execução penal. Juízo de execução penal. Competência. Súmula nº 192 do STJ. 

Execução da pena privativa de liberdade: estabelecimentos penais; direitos e deveres do 

preso; poder disciplinar; falta disciplinar; início da execução; detração e unificação das 

penas; remição da pena; sistema progressivo; prisão albergue domiciliar; autorização 

para saídas extramuros; livramento condicional; incidentes de execução; agravo, habeas 

corpus e mandado de segurança na execução penal. Extinção da punibilidade: prescrição 

da pretensão punitiva e executória. Execução da pena de multa: efeitos penais; 

prescrição da multa; procedimento; extinção pelo óbito. Execução da pena restritiva de 

direito: descrição das penas restritivas de direito; detração; conversão e substituição da 

pena restritiva de direitos; procedimentos; prescrição; suspensão condicional do 

processo e da pena. Medida de segurança: internação e tratamento ambulatorial; prazo; 

detração; hospitais de custódia; exame de periculosidade; saídas terapêuticas; 

desinternação, reinternação e extinção da medida; prescrição. 

 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Ementa 

Direito Internacional Público: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e 

temas relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Evolução histórica. Sujeitos 

do Direito Internacional Público. Personalidade internacional. Fontes do Direito 

Internacional Público. Relações entre o Direito Internacional e o Direito Interno. Teoria 

geral do reconhecimento de Estado, de Governo e de beligerância. Direitos e deveres 

dos Estados. Restrições aos direitos dos Estados. O dever de não intervenção. Território 

do Estado. Soberania e supremacia territorial. Limites e fronteiras. Domínio terrestre, 

aéreo, marinho e fluvial do Estado. Áreas que estão fora da jurisdição dos Estados. 

Tratados internacionais. Órgãos do Estado nas relações internacionais. Chefes de 

Estado, de Governo. Ministro das Relações Exteriores. Agentes diplomáticos e 

consulares. Meios de solução dos litígios internacionais. Formas diplomáticas, jurídicas, 

coercitivas e políticas. Responsabilidade internacional dos Estados. Organismos 

internacionais: conceito, classificação, funções e potencialidades. ONU: precedentes 

históricos, principais órgãos e funções. Proteção Internacional dos Direitos do Homem. 

Anistia Internacional. 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

Ementa 
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Finalidade e campo de incidência do Código de Defesa do Consumidor. CDC: estrutura, 

abrangência e destinação do código. Conceitos fundamentais (consumidor, fornecedor, 

produto e serviço). Política das relações de consumo. Relação de consumo: conceito e 

regulação. Princípio da vulnerabilidade. Proteção do consumidor pré-contratual e 

contratual. Os direitos do consumidor e do fornecedor e suas proteções. Práticas 

comerciais abusivas. Contratos de consumo e seu regime especial. Cláusulas contratuais 

abusivas. Direito do Consumidor e regulação da publicidade. Tutela administrativa das 

relações de consumo. A responsabilidade civil, administrativa e penal do fornecedor de 

produtos e serviços. As relações de consumo em juízo. Direito do consumidor e 

atividade empresarial. 

 

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL 

Ementa 

O objeto do saber ético e as normas morais. Moral, justiça e direito. Natureza e 

historicidade das normas morais. Configurações éticas. Princípios éticos. Ética no 

pensamento clássico: Platão e Aristóteles. Ética e razão. A ação humana. As virtudes 

éticas. Ética na modernidade. O discurso ético. Ética utilitária e ética pragmática. Ética 

individualista e ética do consenso. Desafios contemporâneos. Ética e concepção de 

democracia. Ética e direito. Legalidade e legitimidade: o discurso jurídico e suas 

implicações. Direito e justiça. A ordem social, a ética e o ordenamento jurídico. Ética 

Profissional. O papel do bacharel em Direito no contexto social brasileiro. Ética e 

direitos humanos. Relações interdisciplinares na ação do profissional. Regras 

deontológicas. Vocação ética das ciências jurídicas. Consciência ética do jurista. Os 

deveres ético-profissionais. O controle de conduta dos profissionais do Direito. Ética 

profissional no âmbito das diversas profissões jurídicas. Ética profissional e novas 

profissões jurídicas. Estatuto da Advocacia e Código de Ética da Advocacia. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO – PRÁTICA JURÍDICA SIMULADA II 

Ementa 

Atividades simuladas de prática das atividades forenses e não forenses. Elaboração de 

peças processuais e profissionais simuladas. Atuação em processos simulados. Estudo 

de peças, rotinas e fases do processo, nos diversos procedimentos, pelo exame de autos 

findos.  
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO – PRÁTICA EM NEGOCIAÇÃO E 

ARBITRAGEM 

Ementa 

Atividades de prática em negociação e arbitragem.  
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8º SEMESTRE 

 

DIREITO DAS SUCESSÕES 

Ementa 

Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, princípios e conceitos fundamentais. 

Sucessão em geral. Herança e administração. Vocação hereditária. Aceitação e renúncia 

da herança. Excluídos da sucessão. Herança jacente e vacante. Petição de herança. 

Sucessão legítima. Herdeiros necessários. Direito de representação. Sucessão 

testamentária. Codicilos. Legados: efeitos, pagamento e caducidade. Direito de acrescer 

entre herdeiros e legatários. Substituições: vulgar, recíproca e fideicomissária. 

Deserdação. Inventário. Sonegados. Pagamento das dívidas. Colação. Partilha. Garantia 

dos quinhões hereditários. Anulação da partilha. 

 

CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE, PAZ, FÉ E ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICAS 

Ementa 

Crimes contra a incolumidade pública. Crimes de perigo comum. Crimes contra a 

segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Crimes 

contra a saúde pública. Crimes contra a paz pública. Crimes contra a fé pública. Moeda 

falsa. Falsidade de títulos e outros papéis públicos. Falsidade documental. Fraudes em 

certames de interesse público. Crimes contra a administração pública. Crimes praticados 

por funcionário público e por particular contra a administração em geral. Crimes 

praticados por particular contra a administração pública estrangeira. Crimes contra a 

administração da justiça. Crimes contra as finanças públicas. 

TUTELA DOS DIREITOS E INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E 

INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 

Ementa 

Lógica individualista do Código de Processo Civil. Direitos difusos, direitos coletivos e 

direitos individuais homogêneos. Processo coletivo. Tutela jurisdicional. Tutela 

coletiva. Tutela de direitos coletivos. Tutela coletiva de direitos; Tutela de direitos 

coletivos. Subsistema da Lei de Ação Civil Pública. Ação civil pública. Tutela coletiva 



 

 
Formar profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento do país embasados na  

responsabilidade social e na ética visando o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. 

 
________________________________________________________________________ 

 
Rua Monsenhor Frota, nº 609, CEP 63430 – 000, ICÓ - CE 

Contatos: (88) 35619200 

Facebook: facebook.com/icofvs 
Web: www.fvs.edu.br 

de direitos individuais. Subsistema do Código de Defesa do Consumidor. Ação civil 

coletiva. Aspectos polêmicos do processo coletivo: legitimidade, litispendência, coisa 

julgada e execução. 

 

SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

Ementa 

Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, princípios e conceitos fundamentais. 

O sistema tributário na Constituição. Tributos: conceito legal, legislação tributária. O 

poder de tributar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Obrigação tributária: 

fato gerador, elementos. Crédito tributário e lançamento tributário: conceito, suspensão, 

extinção, exclusão, garantias, privilégios e preferência. Ilícitos e sanções tributárias. 

 

DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO 

Ementa 

Fundamentos históricos e constitucionais. Fontes, princípios e conceitos fundamentais. 

Convenções e Recomendações internacionais do trabalho. Direito individual do 

trabalho. Contrato individual de trabalho: formação, execução. Sujeitos do contrato de 

trabalho: empregado e empregador. Salário e remuneração: tipos de salário. Participação 

nos lucros da empresa. Jornada de trabalho, repouso intra e inter jornada de trabalho. 

Banco de horas. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Alteração do contrato 

de trabalho. Adicionais de hora extra, noturno, insalubridade, periculosidade e 

transferência. Formas de estabilidade. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Formas 

de extinção do contrato de trabalho. Aviso prévio, Férias e décimo terceiro salário. 

Prescrição e decadência. Cálculos trabalhistas. 

 

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

Ementa 

Direito Internacional Privado: fontes, princípios e conceitos fundamentais; problemas e 

temas relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Fontes do Direito 

Internacional Privado. Estrutura da norma do Direito Internacional Privado. Preceitos 

básicos do Direito Internacional Privado. História moderna do Direito Internacional 

Privado. Condição jurídica do estrangeiro. Nacionalidade. Estatuto do estrangeiro.  
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO – PRÁTICA JURÍDICA REAL I 

Ementa 

Atividades reais de prática forense, com atendimento da população, elaboração de peças 

e acompanhamento de processos judiciais sob a responsabilidade do Núcleo de Prática 

Jurídica. 

A bibliografia será específica, de acordo com a área de estudo proposta e com trabalho 

desenvolvido. 

 

9º SEMESTRE 

 

LEGISLAÇÃO PENAL EXTRAVAGANTE 

Ementa 

Crime de colarinho branco. Crime organizado. Estatuto do Desarmamento. Abuso de 

autoridade. Tortura. Crimes hediondos. Crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de 

bens. Crimes de trânsito. Crimes de imprensa. Leis dos Entorpecentes. A Lei das 

Contravenções Penais. 

 

TRIBUTOS EM ESPÉCIE 

Ementa 

Os tributos em espécie. Tributos federais: Imposto de Importação, Imposto de 

Exportação, Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, Imposto sobre 

Produtos Industrializados, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e 

sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários, Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural, Contribuições Sociais, Contribuições de Intervenção no Domínio 

Econômico, Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais ou Econômicas. 

Tributos estaduais: Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação, Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou 

Direitos, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributos municipais: 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, Imposto sobre a Transmissão 

Inter Vivos, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 
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DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

Ementa 

O movimento sindical: novos paradigmas. Conflitos trabalhistas: greve e lockout. 

Direito coletivo do trabalho. Formas de composição: heterocomposição e 

autocomposição: sentença normativa, dissídio coletivo, acordo e convenção coletiva, 

arbitragem. Liberdade sindical. Organização sindical. Funções do sindicato. 

Flexibilização e desregulamentação do Direito do Trabalho (terceirização no Direito do 

Trabalho). 

 

BIODIREITO 

Ementa 

Direito e Bioética. Princípios da Bioética. Os aspectos referentes ao microbiodireito e 

macrobiodireito. O respeito à dignidade humana como paradigma do Estado 

Democrático de Direito, delimitando questões ético-jurídicas. Implantes e transplantes 

de órgãos e tecidos. Aborto, Tanatologia. Eutanásia e Pena de Morte. Transexualismo. 

Comércio de tecidos e órgãos humanos. Engenharia genética e o Direito. Clonagem de 

seres vivos. Venda de óvulos e barriga de aluguel. Inseminação e fertilização in vitro. 

Procriação assistida. Doação voluntária e compulsória de órgãos. Transgênicos. 

 

DIREITOS HUMANOS 

Ementa 

Evolução dos Direitos Humanos. Fundamentação dos Direitos Humanos. 

Jusnaturalismo e Direitos Humanos. Jus-racionalismo moderno e Direitos Humanos. 

Jus-positivismo jurídico e Direitos Humanos. Humanismo e Direitos Humanos. 

Mecanismos jurídicos de proteção. Tratados Internacionais. Direitos Humanos e 

igualdade. Direitos Humanos e responsabilidade do Estado. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO – PRÁTICA DE TUTELA COLETIVA 

Ementa 

Atividades de prática em tutela coletiva de direitos.  
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO – PRÁTICA JURÍDICA REAL II 

Ementa 

Atividades reais de prática forense, com atendimento da população, elaboração de peças 

e acompanhamento de processos judiciais sob a responsabilidade do Núcleo de Prática 

Jurídica. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Ementa 

Elaboração de projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, coleta de dados e 

levantamento bibliográfico. Complemento da pesquisa, fichamento e redação provisória 

do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

10º SEMESTRE 

 

PROCESSO TRIBUTÁRIO 

Ementa 

Teoria geral do direito processual tributário. A evolução do direito processual tributário. 

Princípios fundamentais. Fontes do direito processual e competência legislativa. Justiça 

tributária e processo tributário. Procedimento e processo administrativo tributário. 

Princípios do processo administrativo. Lançamento, procedimento e processo 

administrativo. Privatização da gestão tributária (agentes retentores, substitutos 

tributários).Prova no processo administrativo tributário. O processo tributário 

administrativo federal, estadual e municipal. Processo judicial tributário. Execução 

fiscal. 
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DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

Ementa 

Princípios e singularidades do Direito Processual do Trabalho. Organização judiciária 

do trabalho. Ministério Público do Trabalho. Jurisdição. Jurisdição Voluntária. 

Competência. Modificações da competência. Processo. Procedimento. Atos e fatos 

processuais. Prazos processuais. Nulidades. Partes. Litisconsórcio. Assistência. 

Substituição processual. Intervenção de terceiros. Petição inicial. Defesa do reclamado. 

Exceções. Reconvenção. Audiência de conciliação e instrução. Prova. Sentença. 

Requisitos. Coisa julgada. Recursos. Reclamação correcional. Requisitos de 

admissibilidade. Liquidação. Execução. Recurso na execução. Ações especiais. Dissídio 

coletivo. Requisitos. Formalidade. Instrução. Sentença normativa. Recursos nos 

processos de dissídio coletivo. 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E SEGURIDADE SOCIAL 

Ementa 

Evolução histórica da previdência social. A previdência social no Brasil. Beneficiários. 

Custeio. Prestações. Noções de acidentes de trabalho. Prestações relativas a acidente do 

trabalho. Repercussões no contrato de trabalho. A responsabilidade decorrente do 

acidente de trabalho. Ação judicial acidentária. 

 

DIREITO AMBIENTAL 

Ementa 

Noções e conceitos de Direito Ambiental. Evolução histórica. Fontes. Princípios do 

Direito Ambiental. Fundamentos históricos e constitucionais. Relações entre o Direito 

Ambiental com as Ciências Jurídicas. Tutela Constitucional do Direito Ambiental. 

Competências legislativas relacionadas ao Direito Ambiental. Política Nacional do 

Meio Ambiente. Educação Ambiental. SISNAMA. Instrumentos da Política Nacional 

do Meio Ambiente. Licenciamento Ambiental. Proteção da vegetação. Concessão 

Florestal. Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Proteção das águas. 

Responsabilidade ambiental. Responsabilidade civil por dano ambiental no direito 

brasileiro. Crimes ambientais. Infrações administrativas. Direito Internacional 

Ambiental. 
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OPTATIVA I 

Ementa 

Disciplina escolhida pelo aluno entre aquelas constantes da lista previamente estipulada 

pela Instituição, conforme apresentado no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação 

em Direito.  

 

OPTATIVA II 

Ementa 

Disciplina escolhida pelo aluno entre aquelas constantes da lista previamente estipulada 

pela Instituição, conforme apresentado no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação 

em Direito.  

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO – PRÁTICA JURÍDICA REAL III 

Ementa 

Atividades reais de prática forense, com atendimento da população, elaboração de peças 

e acompanhamento de processos judiciais sob a responsabilidade do Núcleo de Prática 

Jurídica. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

Ementa 

Finalização da pesquisa, redação definitiva e apresentação perante banca examinadora 

do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 
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DIREITO, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

Ementa 

As relações entre o campo jurídico e os processos de desenvolvimento econômico, 

social e político que marcam a modernidade e a pós-modernidade. Análise do Direito 

enquanto conjunto de regras, instituições, direitos e políticas públicas, socialmente 

concebidas, com o objetivo de conformar as interações humanas. O estudo do 

desenvolvimento como processo de expansão da autonomia da sociedade e dos 

indivíduos nas esferas econômica, social e política. A relação entre ordem institucional 

e desenvolvimento econômico, social e político. Conceito de desenvolvimento 

sustentável na doutrina nacional e estrangeira. Desenvolvimento sustentável: novas 

dimensões a serem compreendidas: saúde, educação, expectativa de vida, coesão social, 

condições materiais de existência, diversidade cultural e meio ambiente. O problema do 

desenvolvimento sustentável e os problemas ambientais. Contribuições e obstáculos do 

Direito ao processo de desenvolvimento sustentável no Brasil, no Estado do Ceará e na 

região do Vale do Cariri. 

 

DIREITO AGRÁRIO 

Ementa 

Direito agrário no Brasil: evolução da legislação e o quadro dos problemas incidentes 

sobre a realidade do processo agrícola brasileiro. Direito agrário: conceito, natureza 

jurídica, conteúdo e fontes. Princípios gerais peculiares do direito agrário. O direito 

agrário e a Constituição Federal. O direito agrário e a reforma agrária. Organização da 

propriedade territorial rural – registros públicos, evolução da propriedade territorial 

rural no Brasil. Zoneamento rural, latifúndio e minifúndio. Desmembramento e 

loteamentos. Cadastro e tributação rural. Contratos agrários no Código Civil e no 

Estatuto da Terra. Arrendamento e parceria. Prelação e extinção dos contratos agrários. 

Crédito rural dos títulos de crédito. 

 

DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL 

Ementa 

O Direito Financeiro, a receita e a despesa pública. Orçamento público. Técnicas de 

elaboração. Administração pública financeira pela união, estados, distrito federal e 

municípios. Crédito e dívida pública. Emissão e controle de moeda. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 
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Formar profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento do país embasados na  

responsabilidade social e na ética visando o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. 

 
________________________________________________________________________ 

 
Rua Monsenhor Frota, nº 609, CEP 63430 – 000, ICÓ - CE 

Contatos: (88) 35619200 

Facebook: facebook.com/icofvs 
Web: www.fvs.edu.br 

 

SISTEMAS POLÍTICOS E ELEITORAIS 

EMENTA 

O arranjo político-institucional das sociedades contemporâneas. Teoria Geral do Direito 

Eleitoral e Partidário. Regimes políticos; partidos políticos e sistemas partidários. O 

sufrágio. Sistemas eleitorais. Justiça eleitoral. 

 

ESTUDOS DE CASOS INTEGRADOS EM DIREITO 

EMENTA 

Prática da jurisdição constitucional: súmulas e precedentes do STF. Atualidades do 

Direito constitucional. 

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 

Ementa: 

Vocabulário básico da LIBRAS. Dicionário da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

Expressão corporal e facial. Alfabeto manual. Sinais. Convenções da LIBRAS. 

Parâmetros da Língua Brasileira de Sinais. Estrutura gramatical da LIBRAS. Princípios 

linguísticos. Diálogos e narrativas na LIBRAS. 

 


