
 
 

Disciplina do Núcleo Obrigatório  
Disciplina CH/CR Ementa 

Epistemologia e Metodologia da Pesquisa em 

Direito 

45h/03 Dimensão de cientificidade do Direito. Confluência/divergência entre a filosofia e a 

ciência. A questão do método em Direito. Pluralidade das matrizes teóricas e 

tendências metodológicas contemporâneas. O diálogo interdisciplinar. A construção 

epistemológica e a técnica metodológica. Fontes de pesquisa em Direito. Tipos de 

pesquisa em Direito. Aspectos práticos da construção do texto científico. A 

estruturação do projeto de pesquisa e do trabalho de dissertação de mestrado. 

Teoria Crítica dos Direitos Fundamentais 45h/03 Direitos fundamentais; visão eurocêntrica; direitos humanos universais; nova cultura 

política; globalização; descolonização; pluralismos jurídicos; matrizes críticas; 

pensamento autenticamente periférico e as dificuldades para a sua concretização; 

Caráter dogmático da ciência do direito. A tarefa lógico-descritiva da dogmática 

jurídica: normas jurídicas e proposições jurídicas. Conceitos jurídicos fundamentais: 

norma jurídica e sanção jurídica. Justiça, validade e eficácia. Ordenamento jurídico: 

sistema, antinomias, lacunas. Principais correntes jusfilosóficas. Jusnaturalismo e 

juspositivismo. Neopositivismo. Realismo jurídico. Póspositivismo. 

Tridimensionalismo e pragmatismo. Pluralismo jurídico. Marxismo e direito. O 

pensamento jurídico crítico. Crítica à ciência dogmática do direito e ao método 

lógico-formal. Possibilidades de uma ciência jurídica e de uma lógica jurídica. A 

dogmatização dos direitos humanos na modernidade. 

Esferas jurídicas da Alteridade e Ecosofia 45h/03 Alteridade: direitos ou deveres fundamentais?; Ecosofia: definição, surgimento e 

contexto cultural; As três ecologias: a do meio ambiente, a das relações sociais e a da 

subjetividade humana; Natureza e Ecosofia; O domínio das micropolíticas e das 

intersubjetividades: o papel do Direito; Alteridade: da construção jurídica da 

igualdade ao respeito pela diferença; O papel do Poder Judiciário: consolidação ou 
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desqualificação da alteridade. 

 

Disciplinas do Núcleo Específico – Linha 1 
Disciplina CH/CR Ementa 

Autonomia, Bioética e Situações existenciais 30h/02 Vida: Fundamentos ontológicos e biológicos. Pessoa e personalismo jurídico. 

Personalidade e novos direitos. Autonomia em seus múltiplos sentidos. Vida e 

dignidade em situações existenciais. Liberdade reprodutiva. Direito, genética e 

personalidade. Corpo e existência: protocolos terapêuticos e morte. Disponibilidade 

relativa dos direitos da pessoa e autonomia. 

Bioética e elaboração simbólica da linguagem 30h/02 Símbolo: construção, elaboração e influência cultural. 2. Bioética: surgimento, 

princípios e perspectivas. 3. Influência da linguagem em diversas correntes da 

Bioética: Principialismo, Utilitarismo, Bioética Latino-americana, Bioética 

Feminista e Bioética do Cuidado. 4. Bioética de má-fé e linguagem. 

Temas de Ética Ambiental 30h/02 Crítica pós-humanista; Principais correntes da ética ambiental; Antropocentrismo e 

ecologia superficial; Animalismo benestarista e a teoria dos direitos; vEcologia 

profunda; Biocentrismo; Gaianismo; A nova ordem ecológica. 

Meio Ambiente e Justiça Social 30h/02 A crise ecológica e um esverdear jurídico; A Ética da Responsabilidade e a 

problemática da sociedade de risco; Direito fundamental ao meio ambiente 

equilibrado e a dimensão ecológica da dignidade; Por uma sociedade solidária, 

fraterna e holística: ascensão de um novo paradigma ecológico; Dignidade além do 

humano: valor da natureza e dos demais seres vivos; O contrato natural, ecológico e 

social; Jurisprudência Ambiental: não retrocesso e máxima efetividade ambiental; A 

proibição da proteção deficiente e a ampliação da tutela ecológica; O Papel do Poder 

Judiciário na tutela e efetivação das normas ambientais e sua aplicabilidade; 

Cooperação Ecológica e processo ambiental . 

 

Disciplinas do Núcleo Específico – Linha 2 
Disciplina CH/CR Ementa 

Políticas Públicas, Ética e Efetividade dos 

Direitos Fundamentais 

30h/02 Analisar as competências constitucionais, legislativas, administrativas e judiciais 

para a implementação de políticas públicas; Identificar os poderes e os limites 

constitucionais à instituição políticas públicas através da análise do texto 



constitucional e da legislação nacional; Estabelecer o componente ético nas relações 

entre Estado, Sociedade, Mercado, destacando o princípio da subsidiariedade; 

Identificar diretrizes e fundamentos para o desenvolvimento efetivo de políticas 

públicas nacionais com vistas à implementação dos direitos fundamentais 

individuais, coletivos e sociais. 

Tutela da Dignidade Humana e Direitos 

Fundamentais 

30h/02 Por meio da disciplina “Tutela da dignidade humana e direitos fundamentais” 

pretende-se aprofundar em estudos histórico-filosóficos sobre o conceito de pessoa e 

natureza humana, para fornecer vários marcos teóricos sobre o desenvolvimento do 

conceito de dignidade humana. A reflexão se dará com base em termos ontológicos, 

destacando os principais escritos e linhas filosóficas ao longo da história. A análise 

da dignidade humana enquanto valor e princípio e seu reflexo frente à formação do 

ordenamento jurídico e do Estado Democrático de Direito. A dignidade humana 

como fundamento do Estado e base para ponderação e interpretação das normas 

constitucionais na Constituição Brasileira de 1988. E principalmente, a dignidade 

humana como valor estruturante dos Direitos Fundamentais, em sua dimensão 

individual e social. A visitação recorrente à história, a interpretação cultural do 

mundo da vida, o debate em torno dos principais autores da tradição filosófica 

ocidental, tomados como recursos metodológicos próprios da Filosofia do Direito. 

Direitos Fundamentais Aplicados à Atividade 

Econômica 

30h/02 Direitos Fundamentais aplicados à Atividade Econômica. Constituição Econômica. 

Eficácia horizontal e vertical dos direitos fundamentais. Direito à livre iniciativa e à 

livre concorrência. Direito à propriedade e à proteção da propriedade. Direito de 

dispor das próprias riquezas e recursos. Direito a reunião e associação. Direito à 

liberdade e a liberdade de associação. Direito à autodeterminação. Direito à 

remuneração justa. Direito ao trabalho. Direito às condições justas e favoráveis de 

trabalho. Atividade Econômica e Meio Ambiente. Direito à família e ao casamento e 

sua repercussão na Atividade Econômica. Direito de acesso à justiça e arbitragem. 

Isonomia e o exercício da atividade empresarial. Responsabilidade Civil e Custo de 

Oportunidade. Lucro da Intervenção e Dirgorgement Damages. Análise Econômica 

dos Direitos Autorais e da Propriedade Industrial. 

Eficácia dos Direitos Fundamentais e 

Orçamento Público 

30h/02 Baseando-se nas diversas concepções epistêmicas sobre os direitos fundamentais, a 

disciplina visa discutir os diversos problemas orçamentários relacionados à eficácia 

desta classe de direitos subjetivos. Partindo-se de uma concepção ampla sobre a 



eficácia desses direitos, pretende-se enfrentar as questões relativas à concretização 

destes, no contexto do Estado Democrático de Direito. Baseando-se na eficácia das 

normas constitucionais, buscar-se-á investigar o significado do art. 5º da 

Constituição Federal e os obstáculos existentes, do ponto de vista do orçamento, à 

efetivação dos direitos de cunho prestacional, desaguando no tema da reserva do 

possível. 

 

Disciplinas do Núcleo Comum 
Disciplina CH/CR Ementa 

A eficácia do direito penal como instrumento 

de proteção aos direitos humanos  

30h/02 Direito Penal e Constituição; Delimitação conceitual e jurídica dos direitos 

fundamentais; A eficácia do direito penal como instrumento de proteção aos Direitos 

Fundamentais; Temas atuais atinentes aos Direitos Fundamentais. 

Alteridade, políticas sociais e punitivismo 30h/02 A formação da identidade. Alteridade, processo de socialização e a punição do autor. 

Teorias sociológicas do crime. Criminologia crítica. Políticas sociais equivocadas, a 

política criminal no Brasil e o punitivismo excessivo. O encarceramento, a violação 

massiva dos direitos humanos e a destruição da identidade. 

Argumentação Jurídica 30h/02 Erística, dialética e retórica. Tópica jurídica. Razões, respaldos, garantias, 

qualificadores e pretensões. Estrutura narrativa das petições iniciais. Enunciado fático 

e enunciado jurídico. Positivação e aplicação do direito como atos de fala. Teorias 

dialógicas da argumentação. Argumentação coerentista. Formas especiais de 

argumentos jurídicos. Argumentação empírica. Discurso de justificação e discurso de 

aplicação. Argumentação consequencialista. Concepção pragmática de falácia. 

Aspectos Socioambientais do Meio Ambiente 

Global 

30h/02 Gramática do Meio ambiente e epistemologia ambiental; Integração e Justiça Global ; 

Soberania e o debate ambiental: a necessidade da cooperação entre os 

povos;Transconstitucionalismo e a transdisciplinaridade da questão ambiental; 

Proteção da Biodiversidade e do planeta; Proteção da Fauna e Flora Mundial; 

Proteção dos Mares e Oceanos; Proteção do Patrimônio Histórico, Artístico e 

Cultural; Proteção das Cidades e do Trabalhador; Corte Internacional de Direitos 

Humanos e a necessidade do debate ambiental. 

Dimensão Histórico-Sociologia do Direito 

Fundamental à Justiça 

30h/02 A disciplina tem como objetivo inserir os discentes nas discussões sobre a história 

conceitual da independência judicial enquanto instituto fundamental ao quadro 



contemporâneo dos Estados Democráticos de Direito. Três grandes eixos temáticos 

constituem objeto de análise do curso. O primeiro deles está voltado ao método de 

trabalho com a história dos conceitos e das ideias jurídicas, as distinções pragmáticas 

entre estrutura e semântica na linguagem constitucional e suas implicações político-

jurídicas na formação do campo judicial. O segundo eixo investiga as principais 

características do surgimento e desenvolvimento da independência judicial, com foco 

na experiência brasileira e nos problemas atuais envolvendo os conflitos e disputas de 

sentido entre Executivo, Legislativo e Judiciário em torno da separação de poderes e 

da autonomia da magistratura na distinção entre o direito e a política no espaço 

institucional. O último eixo que será objeto de debate localiza o desenho normativo da 

independência judicial no Brasil, os padrões decisórios do STF e do CNJ sobre a 

autonomia dos juízes, os problemas de sua efetividade e a articulação das pautas da 

magistratura por autonomia no quadro comparativo com as decisões da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

Direito, Atipicidade e Internacionalização 30h/02 Transconstitucionalismo. Ordem interna e ordem externa: o conflito entre a ordem 

interna e internacional. Integração regional. Cooperação jurídica internacional. 

Proteção internacional dos direitos humanos. Tribunais internacionais. 

Pessoa, Dignidade e Vulnerabilidade Social 30h/02 Sistemas de desigualdade e exclusão na modernidade;Reconhecimento e 

redistribuição; Pessoas em situação de vulnerabilidade, minorias e grupos 

vulnerabilizados;A responsabilidade do Estado em face dos direitos fundamentais e 

de personalidade das pessoas em situação de vulnerabilidade; Sistema de Justiça e 

promoção, proteção, prevenção e reparação da dignidade e dos direitos das pessoas 

em situação de vulnerabilidade; Movimentos sociais e um pensamento de alternativas; 

A Constituição Brasileira, igualdade e não-discriminação; Legislação 

infraconstitucional e ações afirmativas; Normativa internacional de proteção a 

pessoas e grupos vulnerabilizados; Povos indígenas. Ações, programas e políticas 

públicas de direitos humanos. 

Tributação Municipal, Meio-ambiente e 

Desenvolvimento 

30h/02 Princípio de Solidariedade tributária, Justiça tributária, Igualdade e capacidade 

econômica, Limitações ao Poder de Tributar, Tributos municipais em espécie, Os 

tributos e a defesa do meio ambiente. A extrafiscalidade ambiental, IPTU 

progressivo: ferramenta de planejamento territorial e preservação do meio-ambiente, 

ICMS ecológico, Estatuto da Micro e Pequena Empresa e desenvolvimento das 



cidades, A tributação como ferramenta para a redistribuição da riqueza. 

 

 


