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15h 

METODOLOGIA DA PESQUISA (Esmesc Virtual)* 
*Obrigatória para o curso em nível de pós-graduação 
Ementa: O ato de pesquisar. Redação Técnica. Procedimentos Metodológicos. Projeto de pesquisa. 
Relatório de pesquisa. 

 

15h 
PREPARAÇÃO À PROVA ORAL 
Ementa: Comunicação verbal e não-verbal. Expressão corporal e voz do orador. Vícios de linguagem. 
Preparação para a fala avaliativa. 

60h FORMAÇÃO HUMANÍSTICA 

Sociologia do Direito 
15h 

Ementa: Introdução à Sociologia(S). 
Controle Social e Direito.  O Controle 
Social e o Modelo Punitivo. A 
Interação entre os Mecanismos de 
Controle Social Formal e Informal: 
Direito Comunicação Social e 
Opinião Pública. Conflitos Sociais 
Mecanismos de Resolução e o 
Modelo Restaurativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicologia Judiciária 
15h 

Ementa: Psicologia e 
Comunicação: relacionamento 
interpessoal, relacionamento do 
magistrado com a sociedade e a 
mídia. Problemas atuais da 
psicologia com reflexos no 
direito: assédio moral e assédio 
sexual. Teoria do conflito e os 
mecanismos auto compositivos. 
Técnicas de negociação e 
mediação. Procedimentos, 
posturas, condutas e 
mecanismos aptos a obter a 
solução conciliada dos conflitos. 
O processo psicológico e a 
obtenção da verdade judicial. O 
comportamento de partes e 
testemunhas. 
 

Filosofia do Direito 
15h 

Ementa: A relação entre Direito e 
Justiça, da tradição grega ao 
contexto atual. Os principais 
debates sobre Moral e Direito. A 
relação entre hermenêutica e 
direito, da concepção clássica de 
interpretação à virada linguística 
de ordem pragmática. 
Interpretação e concretização do 
sentido normativo: principais 
expoentes. As atuais correntes do 
neoconstitucionalismo e 
garantismo e suas posições sobre 
os institutos do positivismo: 
direito objetivo e direito 
subjetivo, princípios do direito, 
jurisprudência, lacunas e 
antinomias normativas e a relação 
entre Política, Direito e Ideologia. 

 

Teoria Geral do Direito e da Política 
15h 

Ementa: Direito objetivo e direito subjetivo, fontes, 
princípios gerais e jurisprudências no Direito. Sumula 
Vinculante. Direito intertemporal nas diversas áreas 
do direito. Direito e Ideologia. Estrutura e 
funcionamento do poder político. Principais 
categorias da Teoria Política. Estado, Poder e 
Governo. Os dois modelos jurídicos: paradigma 
paleopositivista e constitucionalista (positivista e 
pós-positivista). As regras e os princípios. O 
garantismo como confluência teórica entre Política e 
Direito. 



  

 

105h TEORIA E PRÁTICA PROCESSUAL PENAL 

Estrutura da Sentença e Solução de Tese 
60h 

Ementa: Introdução teórica necessária. 
Estrutura formal e linguagem da sentença. 
Sentença absolutória. Sentença 
condenatória. Desclassificação, emendatio 
libelli e mutatio libelli. Decisões e sentenças 
no processo de júri. Perdão judicial e 
extinção da punibilidade pela prescrição. 
Publicação, registro e intimação da sentença. 
Defeitos da sentença penal: nulidades e 
irregularidade. Prática da Sentença Penal e 
da Análise de Teses. 
 
 

Dosimetria da Pena 
30h  

Ementa: Das Penas em 
Espécie: privativas de 
liberdade (reclusão e 
detenção), restritivas de 
direito e multa. Método 
Trifásico. Substituição da 
Pena. Aplicação da Pena 
de Multa. Concurso de 
Crimes: concurso 
material, concurso 
formal e crime 
continuado. Aberratio 
Ictus e Aberratio Delicti. 

Decisões Interlocutórias  
15h 

Despachos e Decisões no Crime. 
Lei 11.343/2006. Exame 
dependência toxicológica e 
insanidade mental. Execução 
Penal. Lei n. 11.340/2006 - Maria 
da Penha. Impedimento e 
Suspeição. 

 
 
 
 
 
 
 

105h TEORIA E PRÁTICA PROCESSUAL CIVIL 

Estrutura da Sentença 
45h  

Ementa: Conceito de Sentença. 
Mudanças no NCPC. A sentença e 
os demais atos do Juiz. Estrutura 
da Sentença: relatório, 
fundamentação e dispositivo. 
Operação dialógica e a ratio 
decidendi. Sistema de 
precedentes: overruling e 
overriding. O dever de 
fundamentação e o art. 489, § 1º 
do NCPC. Regra de congruência: 
congruência externa e interna. 
Fato superveniente. Dispositivo: 
honorários advocatícios, custas e 
despesas processuais. Juros e 
correção monetária. Solução de 
teses.  
 
 
 
 
 

Soluções de Tese 
30h  

Interpretação. Hermenêutica. 
Normas processuais civis. Sistema 
processual. Princípios processuais. 
Precedentes. Súmulas. 
Jurisprudência. 
Relatório. Procedimento Comum. 
Roteiro. 
Fundamentação. Dispositivo. 
Correlação – Pedido – Comando 
sentencial – Coisa Julgada. 
Ação de Cobrança. 
Ação Reivindicatória. Usucapião. 
Outorga de Escritura. Adjudicação 
compulsória. 
Ações Possessórias. 
Ações de Responsabilidade Civil: 
Subjetiva e Objetiva. 
Pensionamento. 
Ações de Direito Bancário. 
Revisional. Busca e Apreensão. 
Reintegração de Posse. 
Caso de Direito Administrativo. 

Decisões Interlocutórias  
30h 

Ementa: Pronunciamentos 
Judiciais. Conceitos. Requisitos. 
Distinções Espécies. Técnicas de 
Decisões Interlocutórias e 
Despachos. Antecipação de Tutela. 
Liminar. Saneamento e 
Organização do Processo. Técnicas 
de Audiências. Audiência 
Conciliatória. Audiência de 
Justificação Prévia e Audiência de 
Instrução e Julgamento. 
Instrumentos Probatórios. Meios 
de Prova. Delimitação do Âmbito 
Probatório. Especificação de 
Provas. Análise Sobre a Pertinência 
de Meio Probante Indicado. 
 
 
 
 
 
 

 

60h  LEIS ESPECIAIS 

Direito da Criança e do Adolescente 
15h 

Direito Eleitoral 
15h 



  

Ementa: Doutrina da proteção integral. Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Criança; Princípios 
fundamentais do Estatuto; Direitos fundamentais 
inerentes ao direito da Criança e do Adolescente; 
Direito à vida e à saúde; Direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade; Direito à convivência familiar e 
comunitária; Direito à educação, à cultura, ao esporte 
e ao lazer; Direito à profissionalização e à proteção no 
trabalho; O trabalho dos atores e esportistas mirins; 
As piores formas de trabalho infantil; A prevenção 
especial no Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Políticas e entidades de atendimento; Medidas de 
proteção; Princípios regentes das medidas de 
proteção; O ato infracional e sua apuração; A idade 
penal como norma constitucional; A importância da 
Diretriz 54 de Riad; Direitos individuais afetos ao 
adolescente em conflito com a lei; Garantias 
processuais; Medidas socioeducativas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente e na Lei do Sinase (Lei n. 
12.594/2012); Medidas pertinentes aos pais ou 
responsável e o poder familiar; Conselho Tutelar; 
Atribuições do Conselho; Processo de escolha dos 
conselheiros tutelares e impedimentos. Acesso à 
justiça da infância e juventude; O Juiz; Serviços 
auxiliares; Procedimentos; Recursos; O Ministério 
Público na disciplina do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e a figura do Curador de Menores; 
Advogado; A proteção judicial dos interesses 
individuais, difusos e coletivos e a importância das 
instituições permanentes (Ministério Público e 
Defensoria Pública); Competência para apreciação dos 
interesses individuais, difusos e coletivos segundo o 
Superior Tribunal de Justiça; Crimes e infrações 
administrativas previstos no Estatuto como forma de 
garantir sua efetividade. 

Ementa: Direitos Políticos. Partidos Políticos. 
Eleições. Ações e Recursos Eleitorais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direito Ambiental 
15h 

Ementa: Tutela constitucional do meio ambiente. 
Conceito e princípios do Direito Ambiental. Ecologia e 
Meio Ambiente. A crise ambiental. O movimento 
ecológico. Ecodesenvolvimento e desenvolvimento 
sustentável. Direito e recursos ambientais. Política 
Nacional do Meio Ambiente. Tratados e convenções 
internacionais e princípios legais supranacionais para 
a proteção ambiental e o desenvolvimento 
sustentável. Educação ambiental. Responsabilidade 
civil, administrativa e penal por danos ao meio 
ambiente. 

Direito do Consumidor 
15h 

Ementa: Origem, finalidade e campo de incidência do 
Código de Defesa do Consumidor. Relação de 
consumo, elementos e conceitos legais. A proteção 
da incolumidade físico psíquica e econômica do 
Consumidor. Proteção pré-contratual e contratual 
práticas comerciais abusivas e cláusulas contratuais 
abusivas. Informação. Interpretação contratual. A 
responsabilidade do fornecedor de produtos e 
serviços civil, administrativa e penal. A Defesa do 
Consumidor em Juízo. 
 

360h 

 


