ANEXO (EMENTAS)
ESPECILIZAÇÃO EM DIREITO PRIVADO – ESMEC
Direito Civil I – Parte Geral
Inovações do Código Civil quanto a pessoas, bens e fatos jurídicos. Personalização e
despatrimonialização do Direito Civil. Codificação plena e tendência atual. Interpretação e
diálogo das fontes.
Direito Civil II – Obrigações e Responsabilidade Civil
Teoria Geral das Obrigações. Inovações introduzidas pelo Código Civil de 2002. O sistema
de responsabilidade civil e o novo código. Dano moral: conceito e liquidação.
Direito Civil III – Contratos
Teoria Geral dos Contratos. Principais espécies contratuais. Novas técnicas de intervenção.
Teoria da Imprevisão. Função social do contrato.
Direito Civil IV – Família
Inovações no Direito de Família introduzidas pelo Código Civil de 2002. O Estado e a
proteção à família. As noções modernas de família. Guarda compartilhada. União
homoafetiva. União estável e concubinato, inclusive adulterino. Dissolução.da sociedade
conjugal, da união estável e do concubinato. Alimentos, inclusive para a gestante.
Direito Civil V – Sucessões
Inovações do Novo Código Civil. A sucessão do cônjuge, do companheiro e do concubino.
Herança mínima e herança isonômica.
Direito Civil VI – Coisas
Inovações do Novo Código Civil. Posse e propriedade. O direito de vizinhança e suas novas
vertentes. Condomínio. Limitações ao direito de propriedade. Função social da propriedade.
Estatuto das Cidades.
Direito Civil VII – Empresas
Inovações do Novo Código Civil. Sociedade por quotas de responsabilidade limitada:
aspetos mais polêmicos. Dissolução por morte. Dissolução unilateral. Sociedade unipessoal
e sociedade sem sócios. Preservação e sobrevivência da empresa. Função social da empresa.
Seminários Especiais I a V
Cada um dos seminários obedecerá à sistemática de debates, discutindo temas polêmicos e
atuais do tema proposto. Os seminários obedecerão ao modelo previsto na Resolução 02, de
17/09/2007, da ENFAM, podendo cada um deles, portanto, ser tomado como curso de
atualização autônomo. Serão priorizados os estudos de caso, buscando habilitar os alunos a
uma análise crítica da jurisprudência mais moderna, especialmente a do Supremo Tribunal
Federal.
Seminário I (Contratos bancários e revisão judicial): Contratos e a possibilidade de sua
revisão judicial. Função social do contrato. Limites da atuação judicial. Posição dos
tribunais superiores.
Seminário II (Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas): Neoconstitucionalismo e direitos fundamentais. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
Posição dos tribunais superiores.
Seminário III (Análise Econômica do Direito): Relações entre Direito e Economia.
Relevância da interação. Custos dos Direitos e conseqüências econômicas das decisões
judiciais. Formação dos Juízes e análise econômica do Direito. Analise de casos.
Seminário IV (Recuperação Judicial): Recuperação judicial. Concessão e processamento.
Aspectos práticos.
Seminário V (Comércio Eletrônico): Relações comerciais e o mundo digital. Globalização e
negócios através da rede mundial de computadores (Internet). Regras aplicáveis e riscos
correlatos. Análise de casos.

Metodologia do Ensino Jurídico
O processo de ensino-aprendizagem. Técnicas pedagógicas tradicionais e diferenciadas. A
construção do plano de aulas e do programa de disciplinas. Avaliação, manuseio de
avançados instrumentos tecnológicos, comunicação escrita, pesquisa e orientação.
Seminários de encerramento.
Metodologia da Pesquisa Jurídica
A natureza da pesquisa científica. A Ciência do Direito: objeto e método(s). O referncial
teórico. A diversidade de fontes de pesquisa e sua tipologia. A monografia, a dissertação e a
tese. Regras da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para a elaboração e
apresentação gráfica de trabalhos acadêmicos.

