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ASPECTOS DA FORMULAÇÃO JURÍDICA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESTATAIS: ENTRE O DIREITO 

NACIONAL E O INTERNACIONAL 

PROF. LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI 

Estudo da conformação do Estado na relação entre as normas jurídicas e os direitos fundamentais. 

Apontamentos sobre a dinâmica entre o direito nacional e o direito internacional a respeito das 

políticas públicas, desde a sua concepção, elaboração, aprovação e implementação. Participação 

dos diversos atores do sistema de justiça e do sistema político nestes processos. Limites e 

responsabilidades de tais atores. Funcionamento dos sistemas de governo e de divisão territorial 

do poder nos processos afetos às políticas públicas. Ativismo Judicial.  

 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

PROFA. CHRISTIANI MARQUES 

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. 

 

QUESTÕES INTERNACIONAIS: DO TERRORISMO À PRIVACIDADE NA INTERNET 

PROFA. CLARISSE LAUPMAN FERRAZ LIMA 

Estudo de temas específicos do Direito Internacional Público e Privado 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. 

O CRIME ORGANIZADO, NO DIREITO PENAL CONTEMPORÂNEO 

PROF. MARCOS MARINS CARAZAI 

O Curso possibilitará ao Estudante ampliar a sua visão jurídica, no âmbito penal, adequando, na 

prática, o aprofundamento teórico adquirido, o que ensejará no seu aprimoramento profissional 

e acadêmico. O Curso tem como objetivo discutir as modernas ferramentas  técnico-jurídicas e de 

áreas afins para o combate e controle da corrupção e das organizações criminosas, tanto as de 

características mafiosas quanto as empresariais, buscando, por intermédio das ciências criminais, 

lastro teórico e prático para enfrentamento dessa nova realidade. 
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DIREITO SOCIETÁRIO DENTRO DAS ESTRUTURAS DE MERCADO DE CAPITAIS 

PROF. ECIO PERIN JUNIOR 

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.  

SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE: CONSELHOS TUTELARES 

E CONSELHOS DE DIREITOS E A EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS 

PROF. EDUARDO DIAS DE SOUZA FERREIRA 

Nos termos da Resolução nº 113 do CONANDA. O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e 

do Adolescente constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e 

da sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos 

de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do 

adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal. Esse Sistema articular-se-á com 

todos os sistemas nacionais de operacionalização de políticas públicas, especialmente nas áreas 

da saúde, educação, assistência social, trabalho, segurança pública, planejamento, orçamentária, 

relações exteriores e promoção da igualdade e valorização da diversidade. E, igualmente, 

articular-se-á, na forma das normas nacionais e internacionais, com os sistemas congêneres de 

promoção, defesa e controle da efetivação dos direitos humanos, de nível interamericano e 

internacional, buscando assistência técnico-financeira e respaldo político, junto às agências e 

organismos que desenvolvem seus programas no país. 

DIREITO E CINEMA  

PROFª. MARA REGINA DE OLIVEIRA 

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

imagético da linguagem do cinema. O problema da verdade hermenêutica e da moralidade 

jurídica em seus aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos. O problema da relação existente 

entre poder e violência. O tema da amoralidade no mundo pós-moderno e suas consequências 

jurídicas. 

 

OBSTÁCULOS PARA O ACESSO À JUSTIÇA - UMA VISÃO GLOBALIZADA 

PROF. ANSELMO PRIETO ALVAREZ 

O curso oferece uma visão teórica, prática e reflexiva sobre o tema: Acesso à Justiça numa 
perspectiva globalizada, como garantia fundamental da pessoa, de modo a identificar quais são 
os principais problemas que trazem obstáculos para seu atingimento, assim como as eventuais 
soluções para a transposição de tais obstáculos. O aprendizado focará na participação do aluno, 
com ênfase em apresentações sobre tema previamente indicado, seguido de discussões em sala 
de aula, a partir da leitura de textos em português e inglês.  
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EFETIVIDADE DE DIREITOS: ASPECTOS FILOSÓFICOS E PRÁTICOS 

Profª. CELESTE MARIA GAMA MELÃO 

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 espalhamento da teoria na análise de casos emblemáticos, ora 

através de processos e documentários. 

 

PROCESSO CIVIL ROMANO 

PROF. FRANCISCO DA SILVA CASEIRO NETO 

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. 

 

OS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS NO NOVO CPC 2015 

PROF. ORLANDO BORTOLAI JUNIOR 

Estudar os problemas práticos e concretos do dia-a-dia do profissional do Direito, habilitando o 

estudante a manejar diversos problemas práticos relacionados a variados temas do ponto de vista 

pragmático-casuístico, com ênfase no estudo e resolução de situações concretas ligadas 

diretamente as mudanças sofridas na interposição recursal, por meio de interpretação legislativa 

das principais alterações do Direito Processual Civil, com aplicação do NOVO CPC/2015, 

envolvendo os principais recursos cíveis nas diversas instâncias 

 

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

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

PROF. FERNANDO OSCAR CASTELO BRANCO 

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. 

 

RELAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 

PROF. ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR 

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 
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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, sobretudo no que tange a prevalência 

dos instrumentos normativos. 

 

PROCESSO PENAL CONTEMPORÂNEO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

PROF. MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA 

O embasamento constitucional do Direito Processual Penal consolida noções e princípios 

fundamentais, bem como estuda as leis processuais penais extravagantes e a execução penal, 

com as alterações ocorridas nos últimos anos. A doutrina nacional e estrangeira, bem como as 

tendências jurisprudenciais serão analisadas nesse módulo.  

 

DIREITO PROPRIEDADE INTELECTUAL  

PROF. JACQUES LABRUNIE 

Direito da Propriedade Industrial (Patentes, Desenho Industrial, Marcas, Indicações Geográficas e 

Concorrência Desleal). Direito autoral. Proteção aos Programas de Computador (Software). 

 

CORRUPÇÃO, COLABORAÇÃO PREMIADA E CRIMINALIDADE EMPRESARIAL: O PROCESSO PENAL 

ECONÔMICO 

PROF. CLAUDIO JOSÉ LANGROIVA PEREIRA 

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, 

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. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA E DIREITO 

PROF. CLAUDIO JOSÉ LANGROIVA PEREIRA 

Segurança Pública. Estudos e fontes estatísticas. Evolução da organização político-administrativa 

brasileira. Diferenças de objetivos e prerrogativas entre segurança pública, segurança nacional e 

segurança institucional. Comparação internacional entre modelos organizacionais. A polícia em 

uma sociedade democrática: o direito ao protesto e sua criminalização. 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 e procedimentos policiais. A seleção, a formação, a carreira, a remuneração e a 
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disciplina policial. Os controles sobre a atividade policial. A definição do inimigo do Estado. A Lei 

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

CRIMINOLOGIA I            

PROF. EDSON LUIS BALADAN 

Os temas propostos darão visão global da evolução da Criminologia em cada fase da história da 

humanidade, com destaque para os principais pensadores de cada época enfocada. A partir do 

estudo das Escolas Penais serão analisadas as diferenças entre a Criminologia tradicional e a 

contemporânea e os principais fundamentos de cada corrente teórica. O curso proposto também 

incluirá estudos de Vitimologia, com seus temas atuais, mostrando a diferenciação de seu objeto 

de estudo com o da Criminologia, bem como se ocupará do estudo dos transtornos de 

personalidades antissociais (TPAS) ou “psicopáticas”.  

 

CRIMINALIDADE ORGANIZADA 

PROFA. RAECLER BALDESCRA 

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.   

 

LEI ANTICORRUPÇÃO APLICADA AO DIREITO TRIBUTÁRIO 

PROF. CLÁUDIO DE ABREU 

Estudo do papel atribuído tanto à administração tributária quanto às empresas em face da 

legislação anticorrupção brasileira e comparativo com a legislação internacional sobre o tema. 

 

REGULAÇÃO INTERNACIONAL DA INTERNET 

PROFA. MARIA EUGENIA REIS FINKELSTEIN 

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. 

 

HISTÓRIA DA FILOSOFIA POLÍTICA, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE DIREITO 

E DO DIREITO ADMINISTRATIVO E AS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS   

PROF. LUIS MANUEL FONSECA PIRES 

História da filosofia política, formação e desenvolvimento do Estado de Direito e do Direito 

Administrativo e as democracias contemporâneas. Principais ideias políticas no curso da história 
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– da idade antiga à contemporânea. Conceitos essenciais à compreensão das matrizes de 

formação do Estado de Direito. Estado de Direito e Direito Administrativo: - fundação e formação 

na França; - influência e desenvolvimento no Brasil. - Desafio contemporâneos à democracia 

brasileira e o papel do Direito Administrativo. 

 

JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE PÚBLICA E SUPLEMENTAR 

PROF. IONAS DEDA GONÇALVES 

Direito à Saúde. Aspectos teóricos e práticos da judicialização do Direito à saúde, nos âmbitos 

público e privado. 

 

TEMAS ATUAIS DE DIREITO CONSTITUCIONAL PARA O EXAME DA OAB E OUTROS CONCURSOS 

PROF. FLAVIA DE CAMPOS PINHEIRO 

Controle de constitucionalidade (preventivo, repressivo difuso e concentrado, Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade, Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental). Federalismo (Repartição de Competências, União, Estados-Membros, 

Distrito Federal e Municípios, Intervenção Federal). Separação de Poderes (Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário) e Processo Legislativo.  

 

GÊNERO - RAÇA 

LUCINÉIA ROSA DOS SANTOS 

A disciplina é apresentada para ser ministrada no próximo período letivo, qual seja, 1º semestre 

do ano de 2020, para as turmas do 9º 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 
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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, a Nação Unida 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. 

 

DIREITO INFRACIONAL. SUBSTÂNCIA E PROCESSO  

PROF. CAROLINA MAGNANI HIROMOTO 

O ato infracional como conduta legalmente reprovável. O sistema brasileiro de coibição da 

criminalidade infanto-juvenil. Inimputabilidade penal. Caracterização do ato infracional. Medidas 

aplicáveis. Procedimento de apuração de ato infracional. 

 

DIREITOS DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DO TURISMO 

PROF. PAULO SERGIO FEUZ 

Análise do sistema legal do Turismo a sua concepção em face ao Código de Defesa do Consumidor. 

 

DIREITOS HUMANOS DA PESSOA ACUSADA 

PROF. PLINIO ANTONIO DE BRITTO GENTIL 

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. 

Ativismo judicial e ideologia das decisões. O eixo do curso apoia-se na suposição de que a pessoa 

acusada, seja suspeita, processada, ou em cumprimento de condenação criminal, integra um 

grupo de vulneráveis, dada sua desigualdade no confronto com o Estado repressor. Como 

vulnerável, é possível que esteja sujeita a negligência no reconhecimento e na observação de 

direitos fundamentais. O objetivo do curso é, portanto, verificar a aplicação dos princípios 

constitucionais do processo penal de conhecimento e do processo de execução, decorrentes da 

sistemática dos direitos humanos, às pessoas acusadas. Justifica-se a escolha do tema porque são 

as camadas socialmente desfavorecidas o maior destinatário das normas penais e processuais 

penais, sendo histórica e bem conhecida a negligência com que frequentemente são tratados os 
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integrantes de tais camadas no âmbito da prestação de serviços, privados ou estatais. Demais 

disso, a prática forense demonstra a recorrência das tensões entre direitos fundamentais e a 

prática do processo penal (de conhecimento ou de execução), ou ainda entre direitos 

fundamentais e o modelo de processo penal segundo a legislação processual vigente. Trata-se de 

um descompasso que chama a atenção do acadêmico e do egresso, sinalizando a existência de 

um abismo “entre a teoria e a prática”, ou, mais especialmente, “entre o que ele aprendeu na 

faculdade e o que vê lá fora”. O curso pretende dissolver essa suspeita, propondo-se a mostrar, 

sem disfarces, “como é lá fora” e a contribuir, com base em fontes seguras, para a compreensão 

do “porque lá fora é diferente”. 

 

CARREIRAS JURÍDICAS: ATRIBUIÇÕES, DEVERES, DIREITOS E CONCURSO PÚBLICO 

PROF. CLÉRIO RODRIGUES DA COSTA 

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

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

prerrogativas especificas, 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 analises críticas de casos práticos, mostrando a 

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

da sociedade no sistema jurisdicional. 

 

BIOÉTICA, BIODIREITO E A BIOPOLTICA … OS NOVOS DESAFIOS. 

PROFª. MARIA CELESTE SANTOS CORDEIRO  

A ciência tem mudado muitas coisas. A esquecida Filosofia Ética que representa o que há de mais 

profundo no pensamento jurídico renasce, notadamente aplicada ao Direito e à questão da 

Justiça. Seu estudo está a exigir o denominado “pensamento complexo”.  A teoria da 

complexidade é uma teoria que pode conviver com os fenômenos das Ciências da vida e também 

com os sociais, mas não no mesmo nível. Existe uma concepção básica que defende a idéia de 

autonomia da organização e da relação. O termo “complexo” deve ser tomado em seu sentido 

original, que significa “aquilo que forma um conjunto”. Não é questão de destruir as disciplinas, 

mas de demonstrar que elas fazem parte de um conjunto abrangente: a Filosofia do Direito. O 

Curso tem por objetivo investigar o Biodireito como uma das estruturas de controle e diretriz 

social, mediante o exame de seus instrumentos filosóficos, bioéticos e sua interação com os 

modernos avanços biotecnológicos. Em sua primeira parte, basicamente introdutório, versa sobre 

a Bioética, parte da Ética, ramo da Filosofia que enfoca as questões da vida humana e da saúde. 

A Bioética, tendo a vida como objeto de estudo, trata também da morte (inerente à vida). 

 

RECURSOS EM PROCESSO DO TRABALHO 
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PROFA. SUELY ESTER GITELMAN 

O programa a ser desenvolvido estudará os recursos cabíveis na Justiça do Trabalho, fazendo um 

breve relato dos princípios e características da fase recursal, com peças práticas e suas 

dificuldades atuais. 

 

A REFORMA TRABALHISTA E SUA REPERCUSSÃO NO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

PROFA. SUELY ESTER GITELMAN 

O programa a ser desenvolvido estudará as principais mudanças inseridas na CLT pela Lei nº 

13.467/2017 e sua repercussão no processo do trabalho, fazendo um breve relato dos princípios 

e características, com peças práticas e considerações atuais. 

 

TEMAS POLÊMICOS DE DIREITO DE FAMÍLIA 

PROFA. RITA DE CÁSSIA CURVO LEITE 

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. 

 

REFLEXOS DA REFORMA TRABALHISTA NO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

PROFA. FABIOLA MARQUES 

O programa a ser desenvolvido estudará os temas mais relevantes e atuais da Reforma Trabalhista 

(Lei n. 13.467/2017) e seus reflexos no Direito do Trabalho e no Direito Processual 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. 

 

DELITOS INFORMÁTICOS 

PROFA. GREICE PATRICIA FULLER 

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. 

 

O DIREITO PENAL COMO INSTRUMENTO PARA DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

PROF. CHRISTIANO JORGE SANTOS.  

Tutela Penal Dos Direitos Fundamentais: Crimes De Racismo, Tortura, Terrorismo, Genocídio E 

Direitos Das Vítimas. O Direito Penal Como Instrumento Para Defesa Dos Direitos Humanos. 

 

MEDICINA LEGAL I  

PROF. ISSAO KAMEYAMA 
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Medicina Legal, no conceito do eminente Professor Flamínio Fávero, é uma ciência que utiliza os 

conhecimentos da Medicina e de ciências afins para a criação e a aplicação de leis que deles 

necessitam, ou seja, como instrumento usa os conhecimentos médicos, visando como fim a 

produção e a aplicação de normas. Na produção de normas ela se manifesta na assessoria técnico-

legislativa prestada por médicos. Na aplicação da norma, seja na administração pública, seja na 

privada, seja em assuntos meramente administrativos, seja em questões controversas nos 

tribunais, a Medicina Legal participa por meio de atestados médicos, perícias, pareceres etc. Por 

isso, os operadores do Direito (advogados, membros do Ministério Público e membros do Poder 

Judiciário, Delegados de Polícia) devem ter conhecimentos de Medicina Legal para atuarem com 

máxima eficiência em todos os ramos do Direito. No âmbito do Processo Penal, sempre que 

restarem vestígios materiais de delitos que atingem uma pessoa, a intervenção da Medicina Legal 

é imposta pelo CPP. 

 

CRIMINALÍSTICA 

PROF. ISSAO KAMEYAMA 

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. 

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 obtidos 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. 

 

CONTRATOS CIVIS NA RELAÇÃO DE CONSUMO 
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PROF. FREDERICO DA COSTA CARVALHO NETO 

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. 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL 

PROF. PEDRO WILSON BUGARIB 

Penal. Processo Penal. Crimes De Tráfico De Drogas. Crimes Hediondos. Crimes De Trânsito. 

Crimes De Lavagem De Dinheiro. Crimes De Organização Criminosa. Crimes De Abuso De 

Autoridade. Estatuto Do Desarmamento. Crimes De Preconceito. Crimes Ambientais. Crimes 

contra O Consumidor. Crimes contra A Ordem Tributária. Crimes De Genocídio. Crimes De Tortura. 

Crimes De Terrorismo.  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR BRASILEIRO ANTICORRUPÇÃO 

PROF. JOSÉ ROBERTO PIMENTA DE OLIVEIRA 

Proporcionar aos alunos de graduação preparação, reflexão e capacitação na disciplina normativa 

sistemática do exercício de competências sancionatórias pela Administração Pública, no 

enfrentamento da corrupção, dentro do contexto do Estado Democrático de Direito, no 

ordenamento brasileiro.  

 

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

PROF. ANDRÉ GUSTAVO DE ALMEIDA GERALDES 

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       

 

EXECUÇÃO PENAL I 
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PROF. GUSTAVO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA 

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.  
 

 

DIREITOS HUMANOS E SISTEMA ECONÔMICO CAPITALISTA NA ERA DIGITAL 

CAMILA CASTANHATO 

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 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO - QUESTÕES PRÁTICAS  

PROFª. LUIZA NAGIB 

 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. 

 

DIREITO DE EMPRESA E A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

PROF. PAULO MARCOS RODRIGUES BRANCHER 

Direito de Empresa. Economia de dados. Dados pessoais como ativo empresarial. A proteção de 

dados pessoais. General Data Protection Regulation (GDPR). California Consumer Privacy Act. Lei 

13.709/18. 

 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

PROF. TÁCIO LACERDA GAMA  

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 

 

DIR. FUND. À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
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PROFA. CAROLINA MAGNANI HIROMOTO 

Capacitar o aluno para o trato científico da matéria concernente ao direito fundamental da criança 

e do adolescente à convivência familiar e comunitária, permitindo a crítica do sistema de 

promoção e proteção dos direitos infanto-juvenil frente à família, Sociedade e Estado, bem como 

a atuação processual neste campo profissional. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO E A EFETIVIDADE DO SISTEMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

PROF. EDUARDO DIAS DE SOUZA FERREIRA 

Capacitar o aluno para o trato científico e operacional da matéria concernente ao sistema interno 

de proteção dos direitos humanos e a atuação do Ministério Público Brasileiro, permitindo uma 

visão panorâmica e crítica desse sistema de interno e da participação do Ministério Público tanto 

em sua atuação judicial quanto extrajudicial, nas diversas áreas dos direitos humanos de primeira 

a terceira geração. Tanto na atuação criminal em defesa do direto à vida e à liberdade, quanto nos 

demais individuais indisponíveis e na área dos direitos sociais. 

 

TUTELA PROCESSUAL COLETIVA – ASPECTOS GERAIS E DEFESA DO CONSUMIDOR E DO MEIO 

AMBIENTE 

PROF. LUIZ ANTONIO DE SOUZA 

O curso versará sobre a TUTELA PROCESSUAL COLETIVA. Analisaremos a parte geral do processo 

coletivo (conceito de interesses transindividuais, princípios, legitimação ativa e passiva, 

litisconsórcio e assistência, causa de pedir e pedido, tutelas diferenciadas e de urgência, sentença, 

recursos, coisa julgada e seu alcance e execução coletiva), e depois cuidaremos de instrumentos 

processuais específicos, dentre eles a Ação Popular Ambiental, o Mandado de Segurança Coletivo, 

e outros, ou seja, os instrumentos voltados à tutela transindividual especialmente dos direitos do 

consumidor e do meio ambiente. Haverá um forte enfrentamento teórico dos tópicos, mas 

também evidenciaremos o aspecto prático, com análise de casos, a permitir uma completa 

compreensão do tema. Faremos ainda uma incursão no novo Código de Processo Civil e seus 

reflexos na TUTELA PROCESSUAL COLETIVA, especialmente abordagem dos Recursos Repetitivos, 

do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), e os efeitos desses instrumentos na 

defesa metaindividual. 

 

DIREITOS HUMANOS E OS CONFLITOS URBANOS 

PROF. NELSON SAULE JUNIOR 

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.  
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Análise da aplicação de instrumentos   jurídicos e administrativos de política urbana e ambiental 

que podem ser preventivos ou indutores para os enfrentamentos dos conflitos urbanos (moradia, 

mobilidade urbana, espaços públicos, áreas de interesse histórico, cultural e ambiental, tais como 

plano diretor, zonas especiais de interesse, estudo de impacto de vizinhança conselhos, 

audiências públicas, assistência jurídica gratuita 

Estudos dos marcos referencias dos direitos humanos que devem ser aplicados na solução dos 

direitos humanos em especial o direito à cidade, o direito à moradia, direito à mobilidade urbana, 

direitos cultural e ambiental. 

 

 

 

 

NOTURNO 

 

DIREITO SOCIETÁRIO DENTRO DAS ESTRUTURAS DE MERCADO DE CAPITAIS 

PROF. ECIO PERIN JUNIOR 

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.  

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

PROF. ANDRÉ GUSTAVO DE ALMEIDA GERALDES 

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       

 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

PROFA. CHRISTIANI MARQUES 

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 
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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 

 

APLICAÇÃO COMPLEMENTAR E SIMULTÂNEA DA CONSTITUIÇÃO E DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, PARA MAIOR EFETIVIDADE DO SISTEMA PROTETIVO 

PROF. JOSUÉ DE OLIVEIRA RIOS 

Os alunos conhecerão os dispositivos e princípios constitucionais, aplicados à proteção do 

consumidor, em correlação, ponto a ponto, com as normas e princípios do Código de Defesa do 

Consumidor - CDC. E verão, com exemplos e “leading cases,” a ampliação do conteúdo do Direito 

do Consumidor, bem como a sua maior aplicação prática.  
DIREITO E CINEMA 

PROFA. MARA REGINA DE OLIVEIRA 

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

imaginético da linguagem do cinema. O problema da verdade hermenêutica e da moralidade 

jurídica em seus aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos. O problema da relação existente 

entre poder e violência. O tema da amoralidade no mundo pós-moderno e suas consequências 

jurídicas. 

 

OS RECURSOS CIVEIS NO NOVO CPC/2015 

PROF. ORLANDO BORTOLAI JUNIOR 

Estudar os problemas práticos e concretos do dia-a-dia do profissional do Direito, habilitando o 

estudante a manejar diversos problemas práticos relacionados a variados temas do ponto de vista 

pragmático-casuístico, com ênfase no estudo e resolução de situações concretas ligadas 

diretamente as mudanças sofridas na interposição recursal, por meio de interpretação legislativa 

das principais alterações do Direito Processual Civil, com aplicação do NOVO CPC/2015, 

envolvendo os principais recursos cíveis nas diversas instâncias. 

 

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

TEORIA, PRÁTICA E PRESPECTIVAS 

PROF.  CLAUDIA APARECIDA CIMARDI 

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. 

TEMAS ESPECIAIS DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO  

PROF. ADALBERTO MARTINS 

Relação de Trabalho versus Relação de Emprego. Negociado versus legislado.  Meio ambiente do 

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

 

MEDICINA LEGAL I 

PROF. EDUARDO ROBERTO ALCÂNTARA DEL-CAMPO 

Medicina Legal, no conceito do eminente Professor Flamínio Fávero, é uma ciência que utiliza os 

conhecimentos da Medicina e de ciências afins para a criação e a aplicação de leis que deles 

necessitam, ou seja, como instrumento usa os conhecimentos médicos, visando como fim a 

produção e a aplicação de normas. Na produção de normas ela se manifesta na assessoria técnico-

legislativa prestada por médicos. Na aplicação da norma, seja na administração pública, seja na 

privada, seja em assuntos meramente administrativos, seja em questões controversas nos 

tribunais, a Medicina Legal participa por meio de atestados médicos, perícias, pareceres etc. Por 

isso, os operadores do Direito (advogados, membros do Ministério Público e membros do Poder 

Judiciário, Delegados de Polícia) devem ter conhecimentos de Medicina Legal para atuarem com 

máxima eficiência em todos os ramos do Direito. No âmbito do Processo Penal, sempre que 

restarem vestígios materiais de delitos que atingem uma pessoa, a intervenção da Medicina Legal 

é imposta pelo CPP. 

 

CRIMINALÍSTICA I   

PROF. EDUARDO ROBERTO ALCÂNTARA DEL-CAMPO 

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. 

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

 

TEORIA E PRÁTICA DOS RECURSOS E AÇÕES AUTÔNOMAS DE IMPUGNAÇAO 

PROF. PEDRO HENRIQUE DEMERCIAN 

O Código de Processo Penal, especialmente a partir de junho de 2008, vem experimentando 

profundas mudanças estruturais. Dos diversos projetos de reforma submetidos ao Congresso 

Nacional apenas dois ainda não foram votados: o relativo aos recursos e aquele alusivo à 

investigação criminal.  Apesar disso, alguns recursos e ações autônomas de impugnação estão 

sofrendo os influxos da minirreforma, o que repercute, definitivamente, no posicionamento dos 

Tribunais.  O estudo aprofundado desse tema tem, nessa ordem de ideias, grande relevância, pois 

prepara o aluno para os embates da vida prática e para a exata compreensão das futuras 

alterações legislativas. 

 

JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE PÚBLICA E SUPLEMENTAR 

PROF. IONAS DEDA GONÇALVES 

Direito à Saúde. Aspectos teóricos e práticos da judicialização do Direito à saúde, nos âmbitos 

público e privado. 

 

DIREITO ELEITORAL ELEMENTAR 

PROF. CARLOS GONÇALVES JUNIOR 

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

Justiça Eleitoral. Institutos de Direito eleitoral brasileiro. 

 

GÊNERO - RAÇA 

LUCINÉIA ROSA DOS SANTOS 

A disciplina é apresentada para ser ministrada no próximo período letivo, qual seja, 1º semestre 

do ano de 2020, para as turmas do 9º 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 
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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, as Nações Unidas adotaram 

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. 

 

DIREITOS HUMANOS E REFUGIADOS 

PROF. ANTONIO CARLOS MALHEIROS 

A situação dos refugiados no Brasil e no mundo. Causas e consequências. Conflitos internacionais 

causadores de violações aos direitos humanos, e atentados à dignidade das pessoas, como 

propulsores do aumento do número de refugiados e migrantes forçados. Tolerância e a 

solidariedade internacional. Migrantes forçados e requerimentos de refúgio no Brasil. O Estatuto 

dos Refugiados. Políticas de proteção e integração de asilados, refugiados e estrangeiros. 

Jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros, e cortes internacionais. 

 

CARREIRAS JURÍDICAS: ATRIBUIÇÕES, DEVERES, DIREITOS E CONCURSOS PÚBLICOS  

PROF. CLÉRIO RODRIGUES DA COSTA 

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

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

controle, interno e externo, a que estão submetidos seus integrantes. Mediante o estudo dos 
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respectivos fundamentos constitucionais, leis orgânicas, Código 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. 

 

DIREITO INFRACIONAL. SUBSTÂNCIA E PROCESSO 

PROF. EDUARDO DIAS DE SOUZA FERREIRA 

O ato infracional como conduta legalmente reprovável. O sistema brasileiro de coibição da 

criminalidade infanto-juvenil. Inimputabilidade penal. Caracterização do ato infracional. Medidas 

aplicáveis. Procedimento de apuração de ato infracional. 

 

DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

SOLANGE GONÇALVES ROJA POTECASU 

Neste primeiro módulo, o programa a ser desenvolvido estudará toda a base doutrinária que 

define e fundamenta o direito coletivo do trabalho, dando ênfase às peculiaridades da disciplina, 

bem como um estudo de temas atuais sobre o assunto 

 

A REFORMA TRABALHISTA E SUA REPERCUSSÃO NO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

PROFA. SUELY ESTER GITELMAN 

O programa a ser desenvolvido estudará as principais mudanças inseridas na CLT pela Lei nº 

13.467/2017 e sua repercussão no processo do trabalho, fazendo um breve relato dos princípios 

e características, com peças práticas e considerações atuais. 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  

PROF. JOSUÉ DE OLIVEIRA RIOS 

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 destas.  

 

CONDOMÍNIO EDILÍCIO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA (NEGÓCIOS JURÍDICOS IMOBILIÁRIOS) 

PROF. EVERALDO AUGUSTO CAMBLER 

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. 

 

TEMAS ATUAIS DE DIREITO CONSTITUCIONAL PARA O EXAME DA OAB E OUTROS CONCURSOS 
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PROF. FLAVIA DE CAMPOS PINHEIRO 

Controle de constitucionalidade (preventivo, repressivo difuso e concentrado, Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade, Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental). Federalismo (Repartição de Competências, União, Estados-Membros, 

Distrito Federal e Municípios, Intervenção Federal). Separação de Poderes (Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário) e Processo Legislativo.  

 

DIREITOS HUMANOS E SISTEMA ECONÔMICO CAPITALISTA NA ERA DIGITAL 

CAMILA CASTANHATO 

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. 

 

DIREITOS HUMANOS E OS CONFLITOS URBANOS 

PROF. NELSON SAULE JUNIOR 

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.  

Análise da aplicação de instrumentos   jurídicos e administrativos de política urbana e ambiental 

que podem ser preventivos ou indutores para os enfrentamentos dos conflitos urbanos (moradia, 

mobilidade urbana, espaços públicos, áreas de interesse histórico, cultural e ambiental, tais como 

plano diretor, zonas especiais de interesse, estudo de impacto de vizinhança conselhos, 

audiências públicas, assistência jurídica gratuita 

Estudos dos marcos referencias dos direitos humanos que devem ser aplicados na solução dos 

direitos humanos em especial o direito à cidade, o direito à moradia, direito à mobilidade urbana, 

direitos cultural e ambiental. 

DIREITO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

PROFA. SOLANGE GONÇALVES ROJA POTECASU 

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. 
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