ANEXO - EMENTAS
Seminário de Integração e Motivação – SIM
Seminário de imersão. Capacita o aluno a quebrar barreiras interpessoais e
identificar condicionamentos que o tornam voltado para problemas, transformandoos em motivação para encontrar soluções.
Teoria do Direito
Da Teoria da Norma Jurídica à Teoria do Ordenamento Jurídico. Pensamento
teórico de Kelsen e Bobbio. Os paradigmas jusnaturalista, juspositivista e póspositivista. Validade, justiça e eficácia das normas jurídicas. O problema do direito
atualmente.
Teoria da Constituição
A história da Constituição: mundo antigo, idade média. Constituição e Estado na
modernidade: o constitucionalismo do Estado Liberal e o constitucionalismo do
Estado Social. Sistemas e famílias constitucionais. História do Direito
Constitucional Brasileiro. As Constituições de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967,
1969
e
de
1988
e
suas
emendas.
A formulação e a revisão do conceito de Constituição. Constituição Brasileira de
1988 sob a ótica da Constituição Dirigente. O realinhamento da Constituição
brasileira em face da globalização. O papel da Constituição na
contemporaneidade. Fundamentos transdisciplinares do Direito Constitucional. A
formulação do texto constitucional e o poder constituinte originário. Poder
Constituinte Derivado. Poder Constituinte Decorrente.
Hermenêutica Filosófica e Constitucional
Pressupostos gerais da compreensão de sentidos. Hermenêutica Clássica e
Hermenêutica Constitucional: distinções. A supremacia da Constituição, sua
essência e sua força normativa. Mutação Constitucional: por interpretação, por
construção e pela prática. As normas constitucionais e suas particularidades.
Normas constitucionais sob a forma de princípios e sob a forma de regras. A
eficácia jurídica e aplicabilidade das normas principiológicas. Contribuições de
Dworkin e Alexy. A concretização dos princípios constitucionais e o papel do Poder
Judiciário (Efetividade). Métodos tradicionais de interpretação. Interpretação
Constitucional:
métodos
contemporâneos
formulados
pelos
Tribunais
Constitucionais.. Hermenêutica Concretista, Tópica e Sistemática. As contribuições
de Konrad Hesse, Friedrich Muller, Peter Häberle e Theodor Viehweg.
Interpretação, eficácia e aplicabilidade dos direitos fundamentais. Da possibilidade
de restrição de direitos fundamentais e da colisão de direitos.
Controle de Constitucionalidade
Teoria Geral, Espécies e Evolução do Controle de Constitucionalidade. Tribunal e
Jurisdição constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Ação e por
Omissão. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Argüição de Descumprimento
de Preceito Fundamental. Teoria Geral do Controle Difuso. Da reserva de plenário.
Papel do Senado no controle difuso. Recurso Extraordinário (prequestionamento e
repercussão geral). Reclamação Constitucional. Ação Civil Pública e Mandado de
Segurança: instrumentos do controle difuso. Interpretação e axiologia no controle
da constitucionalidade: técnicas modernas de decisão judicial sobre a
constitucionalidade. Súmula vinculante. Do controle da constitucionalidade
preventivo e político. Do controle da constitucionalidade em âmbito estadual e
municipal.

Direito Constitucional Eleitoral
Regimes Políticos. Regime Democrático. Soberania Popular. Democracia Direta e
Democracia Representativa. O Estado Democrático de Direito na Constituição
Federal de 1988. Direitos Políticos. Nacionalidade como requisito para o exercício
de direitos políticos. Situação do português equiparado. Perda e Suspensão de
Direitos Políticos. Sufrágio: universal e restrito. Alistabilidade e Elegibilidade:
condições para o exercício da capacidade eleitoral ativa e passiva. Voto.
Mecanismos de participação direta: plebiscito, referendo e iniciativa popular.
Sistemas Eleitorais: espécies e cabimento. Partidos Políticos. Sistemas de
apuração da verdade eleitoral.
Ações Constitucionais
Teoria e espécies de garantias fundamentais. Do princípio da legalidade. Direito
adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Direito de informação, petição e
certidão. Teoria dos remédios constitucionais. Habeas Corpus. Habeas Data.
Mandado de Injunção. Mandado de Segurança Individual e Coletivo. Ação Popular.
Ação Civil Pública.
Organização do Estado e dos Poderes
Princípios estruturantes. República. Federação: conceito, histórico e
características. Federalismo clássico e Federalismo Cooperativo. O Município
como ente federativo. Repartição de Competências na CF 88. Desigualdades
regionais. Intervenção e representação interventiva. Relativização do Absolutismo.
O Iluminismo e a Separação dos Poderes. Tripartição das funções do Estado.
Poder Executivo. Poder Legislativo. Processo legislativo. Medidas provisórias.
Comissões Parlamentares de Inquérito. Direito Parlamentar. Poder Judiciário e
Conselho Nacional de Justiça.
Direitos Fundamentais
Teoria dos Direitos Fundamentais: evolução social e histórica, fundamentos,
conceito (conteúdo, extensão), terminologia, características, universalizacão e
classificações. Incorporação, posicionamento e regime dos direitos fundamentais
no sistema constitucional brasileiro. Interpretação, eficácia e aplicabilidade dos
direitos fundamentais. Da possibilidade de restrição de direitos fundamentais e da
colisão de direitos. Direitos fundamentais e relações privadas: a eficácia horizontal.
Princípio da dignidade da pessoa humana. Direito à vida (biodireito e bioética:
transgênicos, embrionagem, clonagem, utilização de células-tronco). Direito à
morte (eutanásia, distanásia, ortotanásia, suicídio assistido, criogenia, recusa de
tratamento). Privacidade: honra, intimidade (inviolabilidade do domicílio; sigilo de
correspondência, de comunicações e de dados, sigilo profissional), imagem e vida
privada (liberdade da vida familiar: planejamento familiar; liberdade sexual:
intercurso e identidade sexual, inter e transexualismo, união de e adoção por
homossexuais). Indenização por dano material, moral e à imagem. Direito de
resposta. Da igualdade: formal, material (desigualdades permitidas e proibidas) e
de oportunidades. (ações afirmativas, cotas). Liberdade de crença e de
consciência. Direitos fundamentais sociais, econômicos e culturais. Direitos do
Consumidor. Direito à educação. As liberdades públicas como garantias da
cidadania. Desobediência civil como direito fundamental. Liberdade de reunião e
de locomoção. Liberdade de expressão e de informação (limites à notícia e à crítica
jornalística). Liberdade de associação (profissional, sindical e política).
Direitos Humanos
A Constituição e os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos. A

Internacionalização dos Direitos Humanos. O Sistema Global de Proteção dos
Direitos Humanos e a Carta Internacional de Direitos Humanos. O Sistema
Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Direitos Humanos: um projeto
de cosmopolitanismo ético. A tendência à universalidade da jurisdição.
Direitos das minorias e ações afirmativas
Da igualdade: formal, material (desigualdades permitidas e proibidas) e de
oportunidades. (ações afirmativas, cotas). Direitos dos índios, negros, deficientes
físicos. Direito à diferença e exercício da sexualidade. União homoafetiva.
Direito Constitucional Tributário
Princípios gerais do Sistema Tributário Nacional: Competência - conceito e
repartição constitucional; Capacidade tributária ativa – conceito, delegação,
parafiscalidade; Classificação dos tributos; Lei complementar (art. 146 da
Constituição Federal e sua implicação frente ao Código Tributário Nacional).
Princípios
constitucionais
tributários.
Limitações constitucionais ao poder de tributar: conceito, aplicabilidade e
manifestações do Poder Judiciário. Princípio Constitucional da Legalidade: lei
complementar, lei ordinária, medida provisória, decretos em matéria tributária,
tratados e convenções internacionais. Princípio Constitucional da igualdade e da
capacidade contributiva. Princípio Constitucional da anterioridade: irretroatividade e
a segurança jurídica, aplicabilidade, exceções e o novo regramento da EC nº
42/03. Princípio Constitucional da vedação aos tributos restritivos ao direito de ir e
vir e o pedágio. Princípio Constitucional do não-confisco. Imunidades Tributárias:
Imunidades e isenção; Imunidade recíproca; Imunidade para os templos;
Imunidade para os partidos políticos e suas fundações, para as entidades sindicais;
Imunidade para as instituições de educação e de assistência social; Imunidade
para os livros, jornais e periódicos; imunidades não abrangidas pelo art. 150 da CF.
A ordem econômica na Constituição
A Ordem Econômica na Constituição Federal de 1988. Direito e Economia.
Constituição Econômica e Ordem Econômica. Princípios da Ordem Econômica. A
interpretação da Ordem Econômica Constitucional. A atuação e intervenção do
Estado na Ordem Econômica. Direito da Concorrência.
Ética e Deontologia Jurídica
Breve história das idéias éticas. Autonomia e heteronomia. Éticas teleológicas e
não-teleológicas. Ética contemporânea. Deontologia Jurídica.
Princípios constitucionais do processo
Princípios Constitucionais do Processo e o Estado de Direito. Conceito de
Processo Constitucional e seu paralelo com o processo comum. Processo objetivo
e subjetivo. Prevalência do aspecto material sobre o formal. Instrumentalidade do
processo. Efetividade do processo e tutela de urgência. Acesso à Jurisdição:
jurisdição comum e jurisdição constitucional. Da arbitragem. Isonomia processual.
Juiz e Promotor Natural (prerrogativas de foro, proibição dos tribunais de exceção).
Devido processo legal: caráter material e substancial. Contraditório e Ampla Defesa
(liminar
inaudita
altera
pars).
Produção de Provas: processo constitucional e processo comum. Proibição da
Prova Ilícita. Teoria da prova emprestada. Publicidade dos Atos Processuais. Da
motivação dos atos processuais. Duplo Grau de Jurisdição. Controle concentrado
da constitucionalidade e o duplo grau de jurisdição.

Metodologia da Pesquisa Científica
O método científico e a prática da pesquisa. Função social da pesquisa. Tipos e
características da pesquisa. Instrumentalização metodológica. A construção do
projeto de pesquisa. Relatório de pesquisa. Tipos de pesquisa jurídica. Questões
fundamentais do planejamento da pesquisa. Projeto de monografia. As normas da
ABNT.
Metodologia do Ensino Jurídico
O processo de ensino-aprendizagem. Técnicas pedagógicas tradicionais e
diferenciadas. A construção do plano de aulas e do programa de disciplinas.
Avaliação, manuseio de avançados instrumentos tecnológicos, comunicação
escrita, pesquisa e orientação. Seminários de encerramento.
Seminários Especiais
A disciplina visa a permitir aos alunos a participação em seminários e debates com
expressivos constitucionalistas, discutindo temas polêmicos e atuais da disciplina.
Serão priorizados os estudos de caso, buscando habilitar os alunos a uma análise
crítica da jurisprudência, especialmente a do Supremo Tribunal Federal.

