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MATUTINO 

 

ADALBERTO MARTINS 

TEMAS ESPECIAIS DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO 

Relação de Trabalho x estado de calamidade pública. Negociado versus legislado.  Meio ambiente 

do trabalho.  Normais internacionais de proteção ao trabalho.  Tópicos de processo do trabalho. 

 

ANDRÉ GUSTAVO DE ALMEIDA GERALDES 

A AMAZÔNIA LEGAL NA PERSPECTIVA DO DIREITO AMBIENTAL (BRASILEIRO E INTERNACIONAL) 

A importância da Amazônia em termos de biodiversidade e equilíbrio climático. A Amazônia 

brasileira e o conceito de soberania nacional. A proteção constitucional da Floresta Amazônica. O 

desmatamento na Amazônia Legal sob a ótica do Código Florestal e da Lei do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação. O desmatamento ilegal e as queimadas à luz da Lei de Crimes 

Ambientais. Proteção à Fauna. Direitos dos povos indígenas da Amazônia Legal. A proteção da 

biodiversidade e do conhecimento tradicional associado. Os instrumentos econômicos para a 

valorização da floresta tropical. O desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal na perspectiva 

dos tribunais superiores (STF e STJ). A Amazônia e o Direito Ambiental Internacional. O papel 

estratégico do Pnuma, Bird, Bid e OTCA na sustentabilidade ambiental da região. A Amazônia na 

perspectiva da Convenção sobre Diversidade Ecológica, Convenção-Quadro sobre Mudanças 

Climáticas, Protocolo de Cartagena, Protocolo de Nagoya, Protocolo de Quioto e o Acordo de 

Paris. A Amazônia e o comércio internacional: experiências e tendências.       

 

ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR 

RELAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 

O programa a ser desenvolvido estudará o direito coletivo, desde o início das primeiras 

organizações de trabalhadores, tais como, as guildas, os colégios, as associações de trabalhadores, 

suas formas de manifestação. Estudar-se-á a liberdade sindical como direito fundamental dos 

trabalhadores até o surgimento dos sindicatos livres, passando pelo critério do reconhecimento 

da representatividade, a organização sindical no Brasil, as soluções de conflitos coletivos os 

instrumentos normativos (convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho) e por 

fim as alterações trazidas pela Lei 13.467 de 13/07/2017. 

 

CAMILA CASTANHATO 

DIREITOS HUMANOS E SISTEMA ECONÔMICO CAPITALISTA NA ERA DIGITAL 

Sistema capitalista globalizado, sociedade da informação e a proteção dos direitos humanos. O 

neoliberalismo e os riscos à dignidade da pessoa humana orgânica na era digital. A sociedade de 

consumo e a transformação das pessoas em mercadorias.  
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CARLOS ROBERTO HUSEK 

DIREITO DIPLOMÁTICO E CONSULAR, ASPECTOS INTERNACIONAIS E PROCESSUAIS 

O objetivo da disciplina “Direito Diplomático e Consular, Aspectos Internacionais e Processuais” é 

proporcionar ao aluno um estudo aprofundado das relações diplomáticas e consulares, não só na 

vida internacional, com análise dos tratados que dão suporte às instituições básicas, exame das 

atividades estatais respectivas, interesses, efeitos jurídicos para a representação e 

responsabilidade dos estados acreditantes e acreditados, bem como as repercussões 

internacionais, como também a análise do procedimento jurisdicional interno, com base na 

Constituição Federal, no Código de Processo Civil e demais diplomas do sistema jurídico brasileiro, 

quando houver ação em face das embaixadas e consulados, com especial atenção à imunidade 

e/ou renúncia à imunidade de jurisdição e de execução. Trata-se de matéria de interesse 

profundamente prático quer no aspecto da atividade do Estado, ente soberano, e os limites de 

ação de seus órgãos que impulsionam o estabelecimento de relações jurídicas internacionais, 

quer quanto ao atendimento da efetividade da jurisdição e supremacia do poder do estado no 

âmbito de seu território. 

 

CELESTE MARIA GAMA MELÃO 

EFETIVIDADE DE DIREITOS: ASPECTOS FILOSÓFICOS E PRÁTICOS 

A disciplina desenvolverá a base teórica para a compreensão da dimensão e da importância da 

efetivação do direito, muitas vezes apresentado apenas como esquema formal ou de dominação 

e uma reflexão crítica sobre as estruturas jurídicas de distribuição (ou não) de justiça, na relação 

com o protagonismo social contemporâneo, que pleiteia de forma cada vez mais intensa a 

garantia do exercício real da cidadania. A disciplina dará a conhecer formas inovadoras/ não 

tradicionais de atuação profissional na defesa ampla do direito e sua real efetivação.  O curso se 

dará de forma dinâmica com o espelhamento da teoria em reflexões estimuladas por 

documentários, vídeos de conferências/entrevistas, matérias jornalísticas e pesquisas 

atualizadas. 

 

CHRISTIANI MARQUES 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

A influência da inteligência artificial na nova era e os impactos da realidade virtual e humana nos 

relacionamentos profissionais e pessoais. Os conflitos; a revolução 4.0; a criatividade; novas 

relações profissionais e o reestabelecimento da comunicação: humanização das relações. As 

doenças e seus impactos nas relações de trabalho, bem como a mudança e adaptação do novo 

mundo jurídico. O trabalho em compartilhamento e a nova realidade de negócios. E, por fim a 

Mediação como contribuição para o diálogo da não violência e não vingança no caminho dos 

conflitos. 
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CHRISTIANNE DE CARVALHO STROPPA 

REGIMES GERAIS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS: NORMAS GERAIS 

Introdução. Administração contratual. Novas configurações da contratualidade 

administrativa. Espécies. 

 

CHRISTIANNO JORGE SANTOS 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL 

Lei de drogas (lei n. 11.343/2006); estatuto do desarmamento (lei n. 10.826/2003); lei de 

abuso de autoridade (lei n. 13.869/2019); crimes contra crianças e adolescentes (lei n. 

8069/90); crimes hediondos  (lei n.8072/90); código de trânsito brasileiro (lei n. 9.503/97); 

lei de lavagem de capitais (lei n. 9.613/1998); crimes contra o meio ambiente (lei n. 

9605/1998); estatuto do idoso (lei n. 10.741/2003); estatuto da pessoa com deficiência 

(lei n. 13.146/2015) e lei das organizações criminosas (lei n. 12.850/2013). 

 

CLARISSE LAUPMAN FERRAZ LIMA 

BREXIT X EU: DO PRÍNCIPIO À SEPARAÇÃO 

Estudo de temas específicos do Direito Internacional Público e das principais e essenciais figuras 

envolvidos, nos seus elementos e preocupações comuns, objetivando proporcionar ao aluno uma 

visão geral das matérias abordadas, apontando, principalmente, aspectos teóricos e práticos, para 

a formação de um profissional do Direito que possa estar apto ao enfrentamento destas questões, 

pelo Brasil, dada a sua extensão territorial e a sua importância no mundo globalizado. Matéria de 

gradual relevância e ainda pouco desenvolvida em nosso ambiente acadêmico. 

 

CLAUDIA HAIDAMUS PERRI 

DIREITO MARÍTIMO (MARITIME AND SHIPPING LAW) 

As especificidades do transporte marítimo de carga (Direito Marítimo), além do avanço 

tecnológico das atividades dos agentes que nele atuam, exigem atualização e revisão constante 

das normas que regulam esse importante segmento da indústria de serviços nacionais e 

internacionais. Não obstante ser disciplina autônoma, o Direito Marítimo se acha intimamente 

relacionado com, pelo menos, dezesseis ramos do Direito: I) Direito Constitucional; II) Direito 

Administrativo; III)  Direito Comercial; IV) Direito Civil; V) Direito Trabalhista; VI) Direito do 

Consumidor; VII) Direito Internacional (Público e Privado);  VIII) Direito Portuário; IX) Direito 

Econômico; X) Direito Regulatório;  XI) Direito Ambiental; XII) Direito Aduaneiro; XIII) Direito 

Sanitário; XIV) Direito Comunitário; XV) Direito Tributário; XVI) Direito Previdenciário.  A inserção 

e propagação do Direito Marítimo nos cursos de graduação, numa perspectiva voltada para o 

desenvolvimento, é de suma importância para que o Brasil ingresse no comércio internacional 

com maior segurança jurídica para todos os que integram e figuram nesse cenário (exportadores, 

importadores, “brokers”, etc...), considerando-se, ainda, que há projeto de lei em trâmite visando 

a promulgação de um novo código que tratará do tema. 
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CLAUDIO DE ABREU 

JUSTIÇA TRIBUTÁRIA, CORRUPÇÃO E SOCIEDADE 

Estudo do papel atribuído à sociedade no combate à corrupção, bem como aos sistemas de 

justiça, considerando medidas anticorrupção tomadas no contexto nacional e em comparação 

com as medidas internacionais sobre o tema. 

 

CLAUDIO FINKELSTEIN 

INTERNACIONAL ARBITRATION - disciplina ministrada em língua estrangeira – “Optativa da 

Universidade” 

COURSE SUMMARY: The course offers a theoretical, practical and comprehensive view of the 

international arbitration process from the constitution of the arbitral tribunal to the hearing itself 

and the ultimate issuance of the award and its validity in Brazil or abroad. The approach aims at 

the active participation of the students and emphasis will be on discussions and role-playing 

exercises which gives the participants important experience in the handling of important issues 

that frequently arise in an actual international arbitration, from both an academic and practical 

standpoint. Initial lectures will be taught by the Professor and Assistants (Pos-Graduation Students 

of PUC/SP) and most classes will have a presentation by students followed by a mandatory debate 

on the issues presented. Although the course and its reading material are intended to review 

relevant aspects of international arbitration, the students will be required to relate their lessons 

with actual Brazilian decisions in order to establish Brazil’s adherence to international practices. 

Mandatory reading material in English (all books are available at the main library). Additional 

reading material in Portuguese and French (some are not available in the library). Some students 

may be chosen to take part in the PUC/SP team to the Willem C. Vis International Commercial 

Arbitration Moot, in Vienna or Hong Kong. 

COURSE REQUIREMENTS: Fluency in English. Participants will be expected to do some preparatory 

reading from the recommended readings and to familiarize themselves with the problem, which 

will be used in the role playing exercises and discussions. Participants will be required to draft 

procedural orders, memorandums and an arbitration award that will be considered as part of the 

examination. Further selected topic-specific materials will be made available before each lecture, 

and students should feel free to require assistance to teacher when and if necessary 

 

CLÁUDIO JOSÉ LANGROIVA PEREIRA 

CORRUPÇÃO, COLABORAÇÃO PREMIADA E CRIMINALIDADE EMPRESARIAL: O PROCESSO PENAL 

ECONÔMICO 

Criminalidade econômica e processo penal contemporâneo. A criminalidade empresarial e as 

organizações criminosas. A corrução como fenômeno social e a persecução penal. Relação da 

corrupção com a democracia. Fraudes empresariais e a finalidade dos sistemas organizados de 

prevenção – Compliance. Código de Conduta e medidas de prevenção. Sonegação Fiscal, Lavagem 

de Dinheiro e Corrupção. Meios extraordinários de investigação. Interceptação telefônica, 
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interceptação de dados. A busca exploratória e a escuta ambiental. A infiltração de agentes, a 

colaboração premiada e os efeitos penais do acordo de leniência. Legislação penal e efeitos 

processuais penais no combate à criminalidade. 

 

CLÁUDIO JOSÉ LANGROIVA PEREIRA 

SEGURANÇA PÚBLICA, TERRORISMO E CRIMINALIDADE 

Segurança Pública. Histórico e evolução. Estudos e fontes estatísticas. A evolução e a organização 

das forças de segurança no Brasil. Diferenças de objetivos e prerrogativas entre segurança pública, 

segurança nacional e segurança institucional. Comparação internacional entre modelos 

organizacionais. A polícia em uma sociedade democrática: os movimentos sociais e a 

criminalização no exercício do direito de protesto. A desobediência civil e o marco da 

criminalidade. O papel das Forças Armadas na segurança pública. A Força Nacional de Segurança 

Pública. Vantagens e desvantagens do atual modelo brasileiro: questões controversas e 

aperfeiçoamentos. Modalidades de policiamento, procedimentos policiais e formação. A teoria 

do controle e o controle dos órgãos de segurança. A definição do inimigo e o discurso do ódio. A 

Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/1983) e a Lei de Terrorismo (Lei nº. 13.260/2013). Sistema 

penitenciário: modelos, realidades democráticas e controle institucionalizado. Teorias 

retributivas e ressocializadoras da pena e a realização da recuperação. Humanização x 

“Inocuização”. 

 

CLÉRIO RODRIGUES DA COSTA 

CARREIRAS JURÍDICAS: ATRIBUIÇÕES, DEVERES, DIREITOS E CONCURSO PÚBLICO 

O exercício das atribuições dos integrantes das Carreiras jurídicas (Magistratura, Ministério 

Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) está vinculado à observância de obrigações e 

prerrogativas específicas, dada a relevância das funções exercidas. É importante, portanto, que o 

estudante de Direito conheça essas Carreiras, sua Ética profissional, bem como os mecanismos de 

controle, interno e externo, a que estão submetidos seus integrantes. mediante o estudo dos 

respectivos fundamentos constitucionais, leis orgânicas, Códigos de Ética e demais atos 

normativos pertinentes, acompanhado de análises críticas de casos práticos, mostrando a 

importância do estudo dessa legislação e o quanto sua violação pode comprometer a confiança 

da sociedade no sistema jurisdicional. 

 

ECIO PERIN JUNIOR 

DIREITO SOCIETÁRIO DENTRO DAS ESTRUTURAS DE MERCADO DE CAPITAIS 

Direito Societário dentro das Estruturas de Mercado de Capitais. A disciplina visa propiciar quais 

são as características do mercado de capitais e os riscos inerentes a esse tipo de investimento sob 

o aspecto jurídico-financeiro, sobre como operam as bolsas de valores e de futuros e sobre como 

administrar investimentos de risco.  

 

 



 

 

 

Rua Monte Alegre, 984 - São Paulo/SP – CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8000 
       http://www.pucsp.br/  -  direito@pucsp.br   

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Faculdade de Direito 

Ementas – Optativas 2020/2 

 

 

EMENTAS 

EDSON LUIS BALDAN 

CRIMINOLOGIA II 

Na sequência dos estudos desenvolvidos no semestre antecedente, os temas hão de propiciar a 

análise das múltiplas vertentes teóricas de matriz sociológica (Criminologia Sociológica) que se 

estendem pelo século XX até nossos dias, desde as concepções etiológicas até as que se filiam a 

uma abordagem a partir do controle social.    

 

ERIKA BECHARA 

CRUELDADE CONTRA ANIMAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

BRASILEIRA 

Análise do conceito jurídico “crueldade contra os animais” adotado pela Constituição de 1988 e 

do tratamento normativo dado pela legislação brasileira para os diversos tipos de práticas 

culturais, esportivas, de lazer, científicas e econômicas que utilizam ou sacrificam animais.  

 

EVANI ZAMBON MARQUES DA SILVA 

TEMAS ATUAIS EM PSICOLOGIA JUDICIÁRIA – “Optativa da Universidade” 

Nenhuma ciência pode sozinha resolver ou ampliar satisfatoriamente os dilemas da 

humanidade. Assim, nos tempos atuais a interdisciplinaridade desponta como um 

caminho certeiro para a reflexão de diversos dilemas que assolam as vidas humanas. O 

conhecimento contemporâneo não pode ser mais compartimentalizado, devendo 

valorizar a integração das ciências. Assim, questões envolvendo as áreas da infância e 

juventude, as relações familiares contemporâneas, os paradigmas da doença mental 

atinentes à criminalidade e seu julgamento, a violência doméstica, a atenção ao idoso, 

evidenciam a necessidade do saber psicológico para a compreensão e gerenciamento das 

situações. A excessiva judicialização dos dilemas exige que todo o profissional das ciências 

humanas desenvolva um olhar ampliado e melhor instrumentalizado em face dos 

conflitos existentes na sociedade. Dentre muitas outras áreas, a Psicologia e Direito 

construíram ao longo da história um flanco que permite a visão interdisciplinar inserir-se 

em outros assuntos tais como a bioética, as discussões de gênero, a violência e tantos 

outros. Conhecimentos psicológicos passam a ser exigidos nos concursos de ingresso às 

carreiras públicas, como por exemplo, a Magistratura (Resolução nº 75 do Conselho 

Nacional de Justiça), legitimando a necessidade da interdisciplinaridade. 

 

FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES 

DEFESA DA CONCORRÊNCIA - ANÁLISE DE JULGADOS 

Análise de julgados relativos às infrações administrativas, atos de concentração e revisões 

judiciais de decisões do CADE. 
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FERNANDO OSCAR CASTELO BRANCO 

ASPECTOS PROCESSUAIS DAS LEIS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

(LEIS NS. 12.850/13 E 9.613/98) 

Análise específica dos aspectos processuais das Leis de Organização Criminosa e de Lavagem de 

Dinheiro (Leis ns. 12.850/13 e 9.613/98), além dos princípios processuais e constitucionais a elas 

correlatos. 

 

FLAVIA DE CAMPOS PINHEIRO 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE - TEORIA E PRÁTICA 

Controle de constitucionalidade. Elaboração de peças. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação 

Declaratória de Constitucionalidade. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.  

 

FLAVIA DE CAMPOS PINHEIRO 

AÇÕES CONSTITUCIONAIS 

Peças constitucionais referentes ao controle concentrado de constitucionalidade das leis 

(Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade e 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e garantias fundamentais 

(Mandando de Segurança Individual e Coletivo, Mandado de Injunção, Ação Civil Pública, 

Ação Popular). 

 

FRANCISCO DA SILVA CASEIRO NETO 

PROCESSO CIVIL ROMANO 

Processo Civil Romano – I) HISTÓRIA EXTERNA (Realeza, República, Alto Império, Dominato, 

Período Bizantino); II) HISTÓRIA INTERNA - a) Direito Material: Pessoas, Bens, Fato Jurídico, 

Obrigações, Coisas, Família e Sucessões)e  b) Direito Processual: “Legis Actiones”, “Per 

Formulas”,” Extraordinaria Cognitio”); III) HISTÓRIA INTERNA e EXTERNA: Julgamento Simulado. 

 

FREDERICO DA COSTA CARVALHO 

CONTRATOS CIVIS NA RELAÇÃO DE CONSUMO 

A matéria tem por finalidade de examinar os contratos civis na relação de consumo com 

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, seus princípios e a proteção contratual 

aplicável aos contratos típicos e atípicos do Código Civil.  

 

GISLEINE SILVA GERALDO 

DIREITO AMBIENTAL DO TRABALHO 

O programa a ser desenvolvido estudará toda a base doutrinária que define e fundamenta o 

direito ambiental do trabalho, dando ênfase às peculiaridades da disciplina, bem como um estudo 

de temas atuais sobre o assunto. 
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GREICE PATRICIA FULLER 

DELITOS INFORMÁTICOS 

Transmitir ao aluno os aspectos multidimensionais da relação entre a internet, redes sociais e 

mundo virtual em face do Direito Penal e Processual Penal, contribuindo, desta forma, para a 

formação humanística e crítica do futuro profissional de Direito no Estado Democrático de Direito 

 

GUSTAVO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA 

EXECUÇÃO PENAL II 

Partindo do estudo das finalidades da pena em cotejo com os objetivos expressos da lei 

de execução penal, o curso permitirá ao aluno o exame crítico das compatibilidades entre 

a dinâmica penal e processual penal estudada durante o curso de Direito com o momento 

culminante da efetivação da pena imposta. Tendo como premissa os princípios 

constitucionais referentes à execução da pena, será, ainda, feita a análise dos dispositivos 

legais e da evolução jurisprudencial, permitindo ao aluno a reflexão sobre a necessidade 

de alterações legislativas e a maximização dos mandamentos constitucionais na seara da 

execução penal. 

 

IONAS DEDA GONÇALVES 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL 

Direito previdenciário especial. Previdência complementar e regime próprio dos servidores 

públicos. 

 

ISSAO KAMEYAMA 

MEDICINA LEGAL II 

Transmitir aos alunos que no 5º ano fizeram opção por se aprimorarem em Direito Penal, 

conhecimentos essenciais sobre Medicina Legal Criminal, ou seja, enfocada no Direito e no 

Processo Penais, procurando levá-los a interpretar adequadamente e raciocinar sobre provas 

materiais obtidas através de perícias médico legais, a fim de que eles possam, como operadores 

do direito, na especialidade Penal, ter um melhor desempenho na investigação, na acusação, na 

defesa ou no julgamento. O módulo II, ministrado no 2º semestre letivo, é uma continuação 

natural os capítulos da Disciplina, não contemplados no módulo I, ministrado no 1º semestre 

letivo. 

 

ISSAO KAMEYAMA 

CRIMINALÍSTICA II 

Criminalística, no conceito do eminente Professor José Lopes Zarzuela é o conjunto de 

conhecimentos técnicos, científicos, artísticos, etc. destinados à apreciação, 

interpretação e descrição dos elementos sensíveis encontradiços no local do fato, no 

instrumento do crime, no material de exame, de modo a relacionar a(s) pessoa(s) 
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envolvida(s) no evento às circunstâncias que deram margem à ocorrência de provável ou 

evidente interesse judiciário”. Sendo a mais ampla e abrangente das ciências forenses, a 

Criminalística encontra-se presente em quase todos os ramos do Direito e seus princípios 

se manifestam desde a assessoria técnico-legislativa prestada por peritos das mais 

diversas áreas funcionando como verdadeira interface entre os profissionais que atuam 

nas carreiras jurídicas e os técnicos e profissionais de todas as demais ciências exatas e 

biológicas, particularmente nos casos em que a questão em debate não é jurídica, mas 

técnica. Por isso, todos os operadores do Direito (advogados, juízes, promotores de justiça, 

delegados de polícia e outros) devem ter bons conhecimentos de Criminalística para poderem 

atuar com mais eficiência. Especificamente no campo do Direito Penal, conforme dispõe o Código 

de Processo Penal, a intervenção da Criminalística é indeclinável, é uma imposição legal. 

 

JULIANA CARDOSO RIBEIRO BASTOS 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Perspectivas do Supremo Tribunal Federal quanto a sua origem, formação e atuação. A disciplina 

busca oferecer um aprofundamento sobre o Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, fazer uma 

análise quanto a sua origem e formação. Segundo, sobre sua evolução e o seu papel atual no 

modelo de separação de poderes previsto na Constituição Brasileira, bem como sobre as ações 

de acesso a esse Tribunal e decisões recentes.   

 

LUCINÉIA ROSA DOS SANTOS 

GÊNERO – RAÇA 

A disciplina é apresentada para ser ministrada no próximo período letivo, qual seja, 2º semestre 

do ano de 2020, para as turmas do 10º período manhã e noite, correspondente a 03 (três) créditos 

de aula, aprovada pelo Departamento de Direitos Coletivos e Difusos vinculada à matéria de 

Direitos Humanos.  A disciplina apresentada refere-se à proteção dos direitos humanos no o 

sistema global, analisando os instrumentos internacionais de direitos humanos aprovados e 

adotados pela Organização das Nações Unidas, como: a Carta Internacional dos Direitos Humanos, 

constituída pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e os Pactos Internacional dos Direitos 

Civis e Políticos e o Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seus Protocolos 

Adicionais, documentos estes que apresentam a aplicabilidade e eficácia dos Direitos humanos 

sobre os direitos das liberdades, da igualdade e da solidariedade.  Relevante é abordarmos o 

Sistema Especial de Proteção dos Direitos Humanos, o qual estabelece proteção específica à 

certos grupos denominados minorias ou grupos vulneráveis. A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, prevê que: Todas pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, assim, tantos 

os instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, como, os instrumentos 

jurídicos internos de cada país, disciplinam que: todos são iguais.  A igualdade descrita nos 

instrumentos internacionais, bem como, nos instrumentos do ordenamento jurídico interno de 

cada país, é denominada igualdade formal. Porém, temos a denominada igualdade material, cuja 

natureza é fática, o que não apresenta a igualdade como um todo, ou seja, trata-se de uma 
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igualdade relativa, no qual nem todos são iguais materialmente, necessitando assim, de uma 

proteção específica, motivo pelo qual, às Nações Unidas adotou um sistema especial de direitos 

humanos.  Sendo assim, o Sistema Especial de Proteção dos Direitos Humanos dá-se pelo critério 

de igualdade material em razão de gênero, orientação sexual, idade, etnia-raça, pessoa com 

deficiência e demais grupos, adotando Convenções Específicas de Proteção dos Direitos 

Humanos, as quais são objeto de estudo e análise na presente disciplina, como: a Convenção 

sobre a Eliminação de Toda a Forma de Discriminação contra a Mulher e a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, bem como a análise de mais instrumentos 

de proteção tanto do âmbito internacional como do interno através de políticas públicas e ações 

afirmativas implementadas pelo Estado Brasileiro. 

 

LUIS MANUEL FONSECA PIRES 

ESTADOS DE EXCEÇÃO, AUTORITARISMO E DIREITO ADMINISTRATIVO 

Estados de exceção, autoritarismo e direito administrativo. Noções históricas de Razões de 

Estado, totalitarismos e fascismos. Estado de exceção no pensamento de Carl Schmitt. O papel do 

Direito Administrativo em regimes autoritários. Estados de exceção contemporâneos. 

 

LUIZ ALBERTO DAVID ARAUJO 

A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Concursos públicos, empresas privadas e vagas reservadas; 

Formas de discutir judicialmente a inclusão: do mandado de segurança a ação civil pública, 

passando pela ação popular. 

 

LUIZ ANTONIO DE SOUZA 

INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO NO DOMÍNIO PRIVADO 

Os direitos difusos e coletivos representam hoje uma das áreas de maior relevância na vida de 

uma sociedade. Dizem respeito à vida de todas as pessoas. Constituem um ramo jurídico próprio 

com princípios e normas jurídicas peculiares, e, portanto, necessitam de um estudo cuidadoso 

para a compreensão dos seus principais instrumentos.  

 

LUIZA NAGIB 

DIREITO TRIBUTÁRIO: ATUALIDADES 

Estudar assuntos correlatos e/ou complementares das disciplinas obrigatórias de D.  

Tributário, assuntos os quais não puderam ser abordados em sala de aula durante as matérias 

obrigatórias em virtude da extensão do programa. Os assuntos a serem abordados nesta matéria 

são assuntos diversos, atuais e do cotidiano. 
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MARA REGINA DE OLIVEIRA 

DIREITO E CINEMA II 

Estudo crítico da linguagem jurídica, tendo em vista sua relação interdisciplinar com o universo 

imagético da linguagem do cinema, de qualidade artística. Através da associação de filmes e 

textos teóricos, a disciplina estuda temas que fazem parte de provas de concurso público e do 

exame da OAB, como direito e moral, o problema da verdade factual e da interpretação jurídica 

em seus aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos, ligado ao tema da decisão jurídica. 

Destaca o estudo da relação existente entre direito e controle, vinculado ao problema do abuso 

de poder em termos pragmático-jurídicos e a questão da legitimidade político-jurídica. Além da 

compreensão racional dos problemas filosófico-jurídicos, os chamados “conceitos-imagem” 

viabilizam uma compreensão logopática, racional e afetiva, concomitante, com abertura para a 

busca permanente de verdades universais. 

 

MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA 

PROCESSO PENAL, CRIMINALIDADE ECONÔMICA E TRANSNACIONAL 

A criminalidade econômica e transnacional são alguns dos maiores problemas da sociedade 

globalizada, da sociedade da informação, da sociedade das comunidades e uniões internacionais.  

Reafirmando o embasamento constitucional do Direito Processual Penal, existe a necessidade de 

consolidar noções e princípios fundamentais, bem como estudar leis processuais penais 

extravagantes com as alterações ocorridas, em busca de alternativas viáveis e efetivas à garantia 

de direitos fundamentais e ao combate à criminalidade econômica e transnacional. A doutrina 

contemporânea, nacional e estrangeira, bem como as tendências jurisprudências são analisadas 

nesse módulo. 

 

MARIA EUGÊNIA FERREIRA DA SILVA RUDGE LEITE 

ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL: ABUSO DE AUTORIDADE; 

FEMINICÍDIO (LEI 13771/18); MEDIDAS DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AOS CRIMES DE 

RECEPTAÇÃO, DESCAMINHO E CONTRABANDO (LEI 13804/19); CRIMES CONTRA DIGNIDADE 

SEXUAL ( LEI 13718/18); TERRORISMO  ( LEI 13260/16), LEI ANTICORRUPÇÃO ( LEI 12.846/13), ), 

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS ( LEI 12.694/12),LAVAGEM DE CAPITAS (LEI 12683/12) E PROJETO 

DE LEI ANTICRIME 

O curso analisará as principais mudanças legislativas ocorridas no Direito Penal e Processual Penal, 

fazendo a releitura dos temas constante nas mencionadas leis, sempre de maneira comparativa, 

trazendo, ainda, o posicionamento dos Tribunais após referidas alterações e a forma com que 

referidos temas vem sendo abordados nos concursos públicos. 

 

MARIA EUGENIA REIS FINKELSTEIN 

REGULAÇÃO INTERNACIONAL DA INTERNET 

O curso visa introduzir o aluno às diversas nuances acerca do impacto da Internet no mundo 

jurídico, bem como sua esparsa regulação nacional e internacional. 
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MARIA GARCIA 

DIREITO DA INTERNET 

Estudo das questões de âmbito constitucional na área da Comunicação Social, nos seus vários 

aspectos, até as questões atuais do Direito e da Política. 

 

MARINA FARACO LACERDA GAMA 

TRANSCONSTITUCIONALISMO, TRATADOS INTERNACIONAIS E CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE 

Relações entre as ordens normativas vigentes em sistemas jurídicos plurais. Recepção dos 

tratados internacionais. Conflitos normativos entre as ordens jurídicas interna, regional e 

internacional. Critérios de solução de antinomias e seus efeitos. Controle de Convencionalidade e 

de Supralegalidade das leis. Diálogos interjurisdicionais. 

 

NELSON SAULE JUNIOR 

DIREITOS HUMANOS E OS CONFLITOS URBANOS 

Estudo de casos de conflitos urbanos   que são decorrentes do de desenvolvimento urbano, no 

qual predomina o uso  inadequado  do solo urbano, a  descaracterização ” de bairros tradicionais 

e populares, a degradação  dos espaços públicos , a violência urbana e questão de gênero e racial, 

a existência  de assentamentos precários como favelas e cortiços , a apropriação de recursos 

públicos para a promoção de  empreendimentos imobiliárias , com a conseguinte marginalização, 

expulsão e criminalização de amplos setores da população.  

 

ORLANDO BORTOLAI JUNIOR 

AS AÇÕES DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS NO NOVO CPC 2015 

Estudo lógico, processual e material das principais ações judiciais sob o Procedimento Especial, 

através do exame da nova legislação processual (NCPC / 2015), com apoio da doutrina abalizada 

e jurisprudência dos tribunais, com apresentação de casos concretos, possibilitando ao discente 

a revisão, estudo e discussão do tema. 

 

PAULO MARCOS RODRIGUES BRANCHER 

DIREITO DE EMPRESA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Temas envolvendo os desafios do direito de empresa em vista da inovação tecnológica. A quebra 

de paradigma dos institutos jurídicos tradicionais e os desafios envolvendo a aplicação de novos 

conceitos e realidades a partir das rápidas mudanças impostas pela criação de novos produtos e 

serviços baseados em tecnologia. 

 

 

 

 



 

 

 

Rua Monte Alegre, 984 - São Paulo/SP – CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8000 
       http://www.pucsp.br/  -  direito@pucsp.br   

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Faculdade de Direito 

Ementas – Optativas 2020/2 

 

 

EMENTAS 

PAULO SERGIO FEUZ 

DIREITOS DIFUSOS E ESPORTE 

Análise do sistema legal do esporte a sua concepção jurídica e a ênfase como temam de Direito 

Metaindividual. 

 

PEDRO HENRIQUE DEMERCIAN 

PROCESSO PENAL CONSENSUAL/TRANSAÇÃO, ACORDOS DE NÃO PERSECUSÃO PENAL E 

OUTRAS MEDIDAS CONSENSUAIS NO PROCESSUAL 

Vivemos há vários anos uma verdadeira crise na Justiça Criminal, que só tende a se agravar, pois 

as soluções que têm sido buscadas não se mostram amplas, eficientes ou adequadas. A ciência 

jurídica processual está em constante evolução e cada vez mais se preocupa com a sedimentação 

de seus princípios e regras fundamentais, buscando novos rumos e a efetividade do processo. No 

entanto, há um notório descompasso entre o excesso de teorização do direito processual e sua 

eficiência prática, como se o processo pudesse ser tomado puramente num tom fenomênico, 

dissociado da realidade vivida. Há uma tendência mundial na busca do  “processo de resultados”, 

que tem por escopo: (a) solução ágil e eficiente dos litígios; (b) a desburocratização da Justiça e 

uma maior aproximação desta ao seu “consumidor”; (c) permitir que o magistrado e o órgão do 

Ministério Público, mais do que solucionadores de controvérsias, sejam autênticos mediadores 

de conflitos. Nesse contexto é que se insere o processo penal consensual nas suas multifacetárias 

manifestações. 

 

PEDRO WILSON BUGARIB 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL 

Estudo da lei dos crimes hediondos, lei de tortura,  lei de drogas, lei maria da penha/violência 

doméstica, crimes de trânsito, estatuto do desarmamento, crimes ambientais, crimes de 

preconceito de raça ou de cor, crime de genocídio, crime de terrorismo, crime organizado, crime 

de lavagem de dinheiro, crime contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo, 

crimes contra o consumidor. 

 

PIETRO DE JESUS LORA ALARCON 

JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL E APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE 

DIREITOS HUMANOS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

Constitucionalismo; Internacionalismo; Hermenêutica constitucional; Supremo Tribunal Federal; 

Corte de São José da Costa Rica; Supremacia constitucional; Controle de constitucionalidade; 

Convencionalidade; Universalidade; Justiça intergeracional; Convenção Americana de Direitos 

Humanos; Anistia e transição; Extradição; Refugio; Protocolo de Kyoto; Organização Mundial da 

Saúde OMS; Organização Internacional do Trabalho OIT; Convenção da ONU sobre Direitos das 

Pessoas com Deficiência. 
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PLINIO ANTONIO DE BRITTO GENTIL 

DIREITOS HUMANOS DA PESSOA ACUSADA 

Direitos Humanos: história e suas determinações sociais. Direitos fundamentais. As minorias. As 

categorias vulneráveis. Liberdades públicas e direitos sociais. A jurisdição como direito social. O 

acusado como parte vulnerável. Princípios aplicáveis ao tratamento do acusado no processo. 

Direitos fundamentais na execução criminal. Interesses individuais e interesse público: confronto. 

Sistema nacional de tutela dos direitos humanos. Tensões entre o enunciado de princípios e 

direitos fundamentais e sua efetividade prática no processo criminal e na execução da pena. 

Seletividade do processo penal. Ativismo judicial. Estado de exceção jurisdicional. 

O eixo do curso apoia-se na suposição de que a pessoa acusada, seja suspeita, processada, ou 

cumprindo condenação, integra um grupo de vulneráveis, dada sua notória desigualdade (que 

tem base social) no confronto com o Estado repressor, e como tal venha a sofrer sistemática 

negligência na observação de direitos fundamentais. 

 

RAECLER BALDRESCA 

A LEG DE DROGAS: NATUREZA MULTIDISCIPLINAR, ASPECTOS CRIMINAIS E NOVOS 

PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS 

O curso abordará o caráter multidisciplinar da lei de drogas - Lei 11.343/2006 - que além de definir 

crimes, penas e instituir o procedimento criminal, também tratou a questão como problema de 

saúde pública, estabelecendo políticas a serem observadas pelo Poder Público e fixando 

responsabilidades e competências. Além disso, haverá a discussão dos crimes e das penas 

previstos na lei, bem como do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. 

Também se pretende tratar dos procedimentos investigatórios de infiltração de agentes, ação 

controlada, interceptação telefônica, medidas assecuratórias (apreensão, arrecadação e 

destinação dos bens do acusado), delação premiada e cooperação internacional dentro do âmbito 

da legislação de drogas. 

 

RENATA FIORI PUCCETI 

O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS E PELO PODER 

LEGISLATIVO 

Separação de funções e controle da administração pública. Controle pelos tribunais de contas: 

fiscalização de ofício e mediante representação. Controle preventivo e repressivo. 

Discricionariedade e controle. Vinculação (ou não) de decisões e pareceres. Poder legislativo: 

julgamento de contas anuais a partir de relatório oriundo dos tribunais de contas. Consequências 

eleitorais (lc 64/90). Sustação de atos normativos. Cassação de mandato por infrações político-

administrativas (decreto-lei 201/67). Crime de responsabilidade e impeachment (cr, art. 85 e lei 

1.079/50). 
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RENATA FIORI PUCCETI 

IMPROBIDADE E CORRUPÇÃO: SISTEMAS DE COMBATE E RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES 

PÚBLICOS E PARTICULARES 

Proteção jurídica da probidade dentro e fora da administração pública. responsabilizações das leis 

8.429/92 (lei de improbidade administrativa), 12.846/13 (lei anticorrupção) e 8.666/93 (lei geral 

de licitações e contratos administrativos). 

 

RENATO BARTH PIRES 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS NA VISÃO DOS TRIBUNAIS 

Garantias constitucionais. Ações constitucionais. Teoria, prática e a interpretação dos Tribunais. 

 

RITA DE CÁSSIA CURVO LEITE 

TEMAS POLÊMICOS DE DIREITO DAS SUCESSÕES 

O conteúdo envolverá o estudo das diversas polêmicas do direito das sucessões, notadamente a 

constitucionalidade (ou não) dos dispositivos do Código Civil referentes a matéria, sua 

aplicabilidade a situações como a sucessão do companheiro de vida homoafetiva (e poliafetiva), 

a inseminação póstuma e a sucessão na família socioafetiva, sem olvidar as recentes alterações 

da legislação adjetiva no tocante às medidas judiciais cabíveis no âmbito sucessório. O curso 

procurará, por fim, aproximar o direito público do privado, enfrentando o atual modelo de 

planejamento sucessório, inclusive por meio do estudo das assim denominadas holdings 

patrimoniais. 

 

ROBSON MAIA LINS 

MEDIDAS TRIBUTÁRIAS DE URGÊNCIA EM ÉPOCA DE PANDEMIA E GUERRA 

Noções importantes ao estudo das medidas tributárias de urgência: estado de sítio, estado de 

defesa, calamidade pública e estado de emergência; 2. Competência Tributária como forma de 

intervenção do Estado na economia; 3. Competência Extraordinária da União: os Impostos 

Extraordinários (art. 154, II, da CR); 4. Competência para instituir Empréstimos Compulsórios (art. 

148 da CR); 5. Instituição de novos tributos: análise do Imposto sobre Grandes Fortunas e outras 

possíveis materialidades tributárias; 6. Artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias e a Desvinculação de Receitas da União (DRU); 7. Suspensão da Exigibilidade do 

Crédito Tributário: a moratória; 8. Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário: o 

parcelamento; 9. Análise de veículos legislativos introduzidos em época de calamidade pública; 

10. Análise de decisões judiciais proferidas em época de calamidade pública; 11. Impactos 

Orçamentários; 12. Debates sobre os assuntos levantados pela disciplina. 
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SILVIA CARLOS DA SILVA PIMENTEL 

DIREITO, GENERO E IGUALDADE: AS DIVERSAS FORMAS DE DISCRININAÇÃO E VIOLÊNCIA-

MODULO II – “Optativa da Universidade” 

O objetivo da disciplina é incorporar a perspectiva de gênero ao ensino universitário jurídico e à 

formação dos futuros profissionais do direito, através de uma abordagem crítica e 

multidisciplinar. Estudo acerca da desigualdade de gênero em nossa sociedade e no direito 

brasileiro. Conceitos básicos: gênero, discriminação e violência de gênero, direitos humanos, 

desigualdade, patriarcado, estereótipos, preconceitos. As mulheres em sua diversidade. Direito 

internacional, interamericano e brasileiro: normativa e jurisprudência. Acesso à justiça e ao 

processo no Poder Judiciário. Temas diversos. 

 

SOLANGE GONÇALVES ROJA POTECASU 

DIREITO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

O programa a ser desenvolvido estudará toda a base doutrinária que define e fundamenta o 

direito internacional do trabalho, dando ênfase às peculiaridades da disciplina, bem como um 

estudo de temas atuais sobre o assunto. 

 

SUELY ESTER GITELMAN 

A REFORMA TRABALHISTA E SEUS REFLEXOS NO DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL 

DO TRABALHO 

O programa a ser desenvolvido estudará o processo do trabalho, com as modificações da Lei nº 

13.467/2017, com peças práticas e suas dificuldades atuais. 

 

TÁCIO LACERDA GAMA 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Estudo das categorias jurídicas fundamentais utilizadas para a elaboração e análise crítica de 

planejamentos tributários. A metodologia do curso agrega a leitura de textos clássicos à 

compreensão de casos concretos e da jurisprudência de tribunais administrativos. Neste 

contexto, são trabalhadas noções fundamentais de direito tributário e de planejamento; formas 

de planejamento e sua distinção relativamente às hipóteses em que há prática de ilícito para 

evitar o pagamento de tributos; a interpretação conferida pela doutrina e pela jurisprudência às 

formas de planejamento usualmente praticadas; e a responsabilidade das pessoas envolvidas no 

planejamento. 

 

VALÉRIA DIEZ SCARANCE FERNANDES 

MULHER, MÍDIA E VIOLÊNCIA: OS DESAFIOS DA ANTIGA E NOVA CRIMINALIDADE 

A disciplina “MULHER, MÍDIA e VIOLÊNCIA: os novos desafios da antiga e da nova criminalidade 

tem por finalidade trazer uma visão multidisciplinar e abrangente sobre as formas de violência 

contra a mulher, com as interseccionalidades de raça, cor e gênero, incluindo a temática de 

violência contra pessoas trans. Na disciplina, haverá destaque para as violências cometidas na 
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internet e a influência da mídia para a perpetuação ou prevenção da violência - compreender 

como a ciência, as leis, a sociedade e a mídia naturalizaram um “ideal” de mulher e como esse 

ideal ainda influi nos dias atuais. 

 

 

 


