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ANEXO F: ANEXO DO PROJETO PEDAGÓGICO – VERSÃO 2007. 

DESCRIÇÃO DAS EMENTAS, OBJETIVOS, PLANO DE DISCIPLI NAS E BIBLIOGRAFIA. 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS:  

 

INSTITUIÇÕES DE DIREITO 

Ementa: 

O direito: origens, conceitos e definições. Direito público. Noções. Leis. 

Constituição. Administração pública. Nacionalidade e cidadania. Direitos e 

garantias individuais. Direito privado. A codificação civil. Sujeitos de direito. 

Pessoas: naturais e jurídicas. Atos e fatos jurídicos. Domicílio e residência. 

Bens. Noção geral de obrigações. 

 

Objetivos: 

Capacitar o aluno de contabilidade com o embasamento jurídico necessário ao 

exercício de seu mister, dando-lhe pré-requisito para as outras disciplinas 

jurídicas do curso, bem como noções de ética profissional. 

 

Programa da Disciplina: 

O quê, como, para quê e para que serve (este último no contexto do curso de 

Ciências Contábeis) a disciplina Instituições de Direito; Leis naturais e Leis 

culturais; Direito e demais sistemas normativos; Direito objetivo e direito 

subjetivo; Direito público e direito privado; relação jurídica e seus elementos; 

fontes do direito objetivo; lei; obrigatoriedades das leis e sua importância no 

tempo e no espaço; hierarquia das leis; sujeito ou titular do direito subjetivo; 

pessoa natural: personalidade, capacidade e estado domicilio, residência, 

sede, foro; pessoa jurídica: a natureza, classificação; objeto do direito: bens, 

conceito e classificação; fato jurídico, ato jurídico, nulidades; defeitos dos atos 
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jurídicos, vícios do consentimento; atos ilícitos; teoria geral do estado; noções 

sobre: Nação e Estado, forma de Estado, formas de governo, regimes políticos, 

nacionalidade e cidadania, direito e garantias individuais; família, educação e 

cultura; ética profissional (sob a ótica do direito); defesa e valorização 

profissional; função social das profissões e códigos de ética profissional. 

 

Bibliografia: 

Básica: 

DOWER, Nélson Godoy Bassil. Direito e legislação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

1999. 

LUIZ, Antônio Filardi. Curso de direito romano . 3. ed. São Paulo: Atlas 1999. 

Complementar 

PINHO, Ruy Rebello; NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Instituições de direito 

público e privado. 21. ed. São Paulo: Atlas 1999. 

 


