CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO

DISCIPLINA
Teoria Geral dos
Direitos
Fundamentais:
Aspectos Históricofilosóficos
Dignidade da Pessoa
Humana, Direitos
Fundamentais e
Constitucionalização
da Ordem Jurídica

Direitos
Fundamentais e
Direito Penal

CARGA
HORÁRIA

22

33

55

Direitos
Fundamentais e
Direito Civil

55

Direitos
Fundamentais e
Direitos Sociais

22

EMENTA
Direitos Fundamentais. Terminologia. Estrutura.
Fundamento a partir da visão fisolósica. Evolução
histórica. Os destinatários da proteção dos
direitos fundamentais e os sujeitos passivos.
Conceito. História. Fundamentos. Democracia
liberal. Representação e participação na
democracia e a Dignidade Humana. Direitos
Humanos, identidade e reconhecimento na
Democracia. Teoria deliberativa e agregativa da
democracia. Instrumentos de democracia direta
na Constituição de 1988.
O contexto geopolítico e a criminalidade
institucionalizada. A sociedade globalizada e o
direito penal
internacional. Da guerra fria às guerras
preventivas. Direito Internacional Penal. Conceito.
Distinção entre Direito Internacional Penal e
Direito Penal Internacional. Convenções da Haia
e Genebra. Tribunais de Nuremberg e Haia. O
Caso Eichmann. Tribunais Internacionais da exIugolávia e Ruanda. O Caso Pinochet e
jurisprudência espanhola. O Estatuto de Roma e
o TPI. Jurisdição universal. Os princípios de
Princeton. Princípios elementares já
reconhecidos. Fontes. Tratados. Costumes.
Estatutos dos Tribunais Internacionais. Crimes
Internacionais. Identificação. Classificação. Os
crimes internacionais em sentido amplo e em
sentido estrito. Crimes internacionais em sentido
amplo. Terrorismo. Pirataria. Escravidão e tráfico
de pessoas.
Tortura. Crimes internacionais em sentido estrito.
Crimes contra a paz. Agressão. Genocídio.
Crimes contra
A tutela dos Direitos da Personalidade.
Fundamentos constitucionais. Características dos
Direitos da Personalidade. Direitos da
personalidade em espécie. Aplicação prática.
Fundamentalidade e estrutura normativa dos
direitos sociais; Classificação e eficácia dos
direitos sociais;
Direitos sociais como direitos de defesa e direitos
a prestações; Ordem econômica, solidariedade e
direitos sociais; Dignidade humana e restrição a
direitos fundamentais; Mínimo existencial, vida
digna e democracia reserva do possível em

matéria de direitos sociais; Atuação jurisdicional
na efetivação de direitos sociais, orçamento e
separação dos poderes; Justiciabilidade dos
direitos sociais no âmbito supranacional.

Direitos
Fundamentais e
Processo Penal

55

Direitos
Fundamentais e
Processo Civil

55

Direitos
Fundamentais e
Direito Tributário

Direitos
Fundamentais dos
Vulneráveis

22

33

Direitos
Fundamentais e a
Proteção á Saúde

33

Proteção
Internacional dos
Direitos
Fundamentais

44

Efetivação dos
Direitos
Fundamentais e o
impacto das Decisões
Judiciais

22

Metodologia
Cientifica

33

Sistemas Punitivos. Limitação do Poder Punitivo
do Estado. Criminologia e Políticas Criminais.
Direitos
Humanos e Direitos fundamentais na seara penal.
Efetividade penal.
Normas Fundamentais e Constitucionalização do
Processo. Princípios relativos à jurisdição, à ação
e ao processo.
Princípio da anterioridade como direito
fundamental do contribuinte. Inclusão em clausula
pétrea. Entendimentos jurisprudenciais. Disciplina
constitucional da tributação e a conexão entre
tributação e direitos fundamentais. O princípio da
não-obstância do exercício de direitos
fundamenais por via da tributação. Exigência de
tributos e exercício de direitos fundamentais.
A construção sociopolítica dos direitos dos
vulneráveis no Brasil. Vulneráveis x Minorias. As
políticas de promoção à igualdade racial, de
gênero e cidadania. Direitos fundamentais
destinados à criança, ao adolescente e ao idoso.

Direito à saúde. Atenção Primária à Saúde e
Estratégia Saúde da Família. Determinação social
da saúde. Políticas de saúde no Brasil. Dignidade
humana e proteção da saúde. O Sistema Único
de Saúde
Hard law e soft law. Monismo, dualismo e lei mais
favorável. Sistemas global e regional de tratados
de
direitos humanos. Tratados globais de direitos
humanos (principais características, reservas,
sistema de denúncia). Tratados regionais de
direitos humanos (principais características,
reservas, sistema de denúncia).
Discricionariedade para julgar? A relação entre
moral, discricionariedade e direito. A moral como
terceiro elemento do direito e a correção como
meio de efetivar os direitos fundamentais.
Intervenção e os Poderes da República A
efetividade dos direitos fundamentais.
Bases teórico-metodológicas da investigação
científica. Métodos de pesquisa (quantitativo,
qualitativo e

misto) Procedimentos para coleta de dados.
Técnicas mais usuais em pesquisas qualitativas,
quantitativas e mistas. Análise e interpretação de
dados. Ética em Pesquisa. Etapas da construção
da pesquisa com ênfase em projetos de pesquisa
e na monografia.
Elaboração de um artigo científico.

TCC
Total

484 h

