
 

 

 

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 
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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.       

 

ANTONIO CARLOS DA PONTE 

MANDADOS DE CRIMINALIZAÇÃO E NOVAS FORMAS DE CRIMINALIDADE 

Mandados de Criminalização e novas formas de criminalidade 

 

CARLOS GONÇALVES JUNIOR 

DIREITO ELEITORAL ELEMENTAR 

Noções elementares de Democracia Constitucional. Sistemas eleitorais. estrutura e funções da 

Justiça Eleitoral. Institutos de Direito eleitoral brasileiro. 

 

CLÁUDIA APARECIDA CIMARDI 

A INFLUÊNCIA DOS PRECEDENTES E DA JURISPRUDÊNCIA NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO - 

TEORIA 

O CPC de 2015 e a influência da jurisprudência e dos precedentes no sistema jurídico brasileiro – 

Os princípios constitucionais e a uniformização da jurisprudência – O papel dos Tribunais 

Superiores - Os instrumentos processuais voltados à uniformização da interpretação – O Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas – Os recursos especiais e extraordinários repetitivos – O 

recurso extraordinário avulso e a repercussão geral – As técnicas de uniformização de 

interpretação e os reflexos aos processos que envolvem as causas de massa, do primeiro grau de 
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jurisdição aos tribunais superiores - A modulação dos efeitos dos julgados precedentes – As 

mudanças da jurisprudência e dos precedentes. A disciplina ora oferecida tem por foco principal 

a análise dos instrumentos trazidos pelo CPC/2015, voltados à uniformização da jurisprudência, 

formação dos denominados precedentes, em especial com relação às causas repetitivas - 

processos em envolvem conflitos de massa. Partindo-se do estudo dos princípios constitucionais 

relacionados à necessidade de uniformização de jurisprudência (isonomia, segurança jurídica, 

celeridade), analisar-se-á o papel dos Tribunais Superiores na formação do entendimento 

uniforme quanto à interpretação dos textos normativos. Serão examinados os instrumentos que 

o CPC/2015 trouxe para a efetivação da uniformização - jurisprudência e precedentes - de 

observância obrigatória (IRDR e recursos repetitivos). Os temas serão estudados com base na 

orientação doutrinária recomendada, e será direcionado para as dificuldades da aplicação prática, 

analisando-se, por exemplo, o manejo dos requerimentos e dos recursos adequados para a 

persecução do reconhecimento da distinção de certa causa, em face de sua inserção no conjunto 

de causas repetitivas do qual não faz parte; ou vice-versa. Por fim, serão também examinadas a 

técnica da modulação dos efeitos das decisões geradas por tais instrumentos, os meios através 

dos quais pode ser realizada a modificação dos precedentes e, em especial, as dificuldades para a 

efetiva incidência dos precedentes às causas pretéritas já decididas (sem e com o trânsito em 

julgado) e às futuras. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

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 
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.  

 

EDUARDO ROBERTO ALCÂNTARA DEL-CAMPO 

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. 

 

EDUARDO ROBERTO ALCÂNTARA DEL-CAMPO 

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) 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. 

 

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 
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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. 

 

EVERALDO AUGUSTO CAMBLER 

CONDOMÍNIO EDILÍCO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 

O conteúdo envolverá o estudo das premissas gerais, teóricas e práticas do Condomínio Edilício e 

das Incorporações Imobiliárias, com as alterações levadas a efeito pela Lei nº 13.465/2017. 

 

FABIOLA MARQUES 

TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS APÓS A PANDEMIA DO COVID-19 

O programa a ser desenvolvido estudará os temas mais relevantes e atuais sobre o Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e sobre as medidas trabalhistas 

complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020 e seus reflexos no Direito do Trabalho, inclinando-se a uma visão crítica 

do ordenamento jurídico e a evolução das relações de trabalho em seus diversos aspectos 

práticos e jurídicos. 

 

FAISSAL YUNES JUNIOR 

A TRIBUTAÇÃO DOS CLUBES DE FUTEBOL 

Tributação dos clubes de futebol na atualidade – ISS - PIS – COFINS – IRPJ – INSS – TAXAS (DSV/PM) 

– IMUNIDADES E ISENÇÕES 

 

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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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.  

 

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. 

 

IONAS DEDA GONÇALVES 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL 

Direito previdenciário especial. Previdência complementar e regime próprio dos servidores 

públicos. 

 

JOSÉ ROBERTO PIMENTA DE OLIVEIRA 

ACORDOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E COM O MINISTÉRIO PÚBLICO 

Acordos com a Administração Pública e com o Ministério Público 

 

JOSUÉ DE OLIVEIRA RIOS 

RESPONSABILIDADE CIVIL NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

O Curso objetiva estudar a Responsabilidade Civil no contexto inovador do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), enfocando as peculiaridades e mudanças na nova responsabilidade civil, 

introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pelo CDC. Ainda: o estudo da responsabilidade 

civil no CDC será desenvolvido em constante cotejo com o disposto sobre o tema no Código Civil, 

a fim de proporcionar ao estudante uma visão geral sobre a responsabilidade civil. Além do direito 

material, sobre o tema, o curso cuidará das ações coletivas em matéria de responsabilidade civil, 

bem como da execução 
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LUCINÉIA ROSA DOS SANTOS 

GÊNERO – RAÇA – “Optativa da Universidade” 

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 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

ORLANDO BORTOLAI JUNIOR 

OS RECURSOS CIVEIS NO NOVO CPC/2015 

Estudo lógico, processual e material do cabimento dos principais recursos cíveis, 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 discussão, 

problematização e solução, que atendam às exigências legais. 
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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. 

 

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). 

 

RITA DE CÁSSIA CURVO LEITE 

TEMAS POLÊMICOS DE DIREITO DE FAMÍLIA 

O conteúdo envolverá o estudo das profundas e notáveis transformações e progresso do direito 

de família nos últimos anos em decorrência das modificações nas relações familiares e as 

polêmicas surgidas dessas transformações, sob a ótica do princípio da dignidade humana e do 

afeto como valor jurídico.  

 

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 
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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. 

 

SILVIO LUIS FERREIRA DA ROCHA 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE PREVENÇÃO E REPRESSAO A LAVAGEM DE DINHEIRO 

Nas últimas décadas a comunidade internacional assumiu o compromisso de enfrentar  à 

criminalidade organizada e a introdução na economia formal de recursos obtidos com a prática 

de infrações penais, especialmente as mais graves, como o tráfico de entorpecentes, o 

contrabando, o descaminho, o roubo, o sequestro, os crimes contra o sistema financeiro e, com 

isso, comprometeu-se a adotar diversos procedimentos destinados a detectar e sancionar à 

“lavagem de dinheiro” e, recentemente, o financiamento do terrorismo e o de armas de 

destruição em massa. Segundo explicação do COAF (Conselho de Atividades Financeiras) a 

lavagem de dinheiro é o processo (sucessivos atos parcialmente autônomos, mas vinculados a um 

fim comum) pelo qual o infrator transforma recursos ilegais em aparentemente legais mediante 

a realização de diversas transações. Procura-se, em última análise, evitar a legalização de recursos 

ilicitamente auferidos com a prática de infrações criminais graves, alcançada graças a sofisticadas 

estruturas de dissimulação e legalização instrumentalizadas pela participação de Instituições 

Financeiras e não Financeiras. No cenário internacional, entre outros organismos, destaca-se o 

Grupo de Ação Financeira – GAFI - entidade intergovernamental criada em 1989 com a função de 

definir padrões, estimular medidas normativas e executivas de prevenção e repressão de delitos 

associados à criminalidade organizada. As suas recomendações constituem-se, assim, num padrão 

a ser adotado pelos países que o integram. O objetivo da disciplina é analisar as medidas 

administrativas de prevenção e repressão a lavagem de dinheiro previstas na legislação brasileira. 

 

SOLANGE GONÇALVES ROJA POTECASU 

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. 

 

VALÉRIA DIEZ SCARANCE FERNANDES 

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

processo no Poder Judiciário. Temas diversos. 

 

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 

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. 

 

 

 


