Programa de Pós-Graduação em Direito

OFERTA DE DISCIPLINAS PARA O 2022/1 – 07-06-2022
NOME
PROFESSOR

DISCIPLINA

CÓDIGO

CRÉDI
TOS

DIA / HORÁRIO

Airton Lisler

História do Direito Público

315834

4

Quintas-Feiras

Ementa: A dicotomia direito público-direito privado. Origens do direito público como
área científica autônoma . Raízes do direito público moderno.
Ruptura e continuidade: do "jus publicum" ao direito público do século XIX. A
diferenciação D.Administrativo/D.Constitucional. Estado de Direito e Direito do Estado.
O problema do método do direito público. A crise do direito público liberal. O direito
público do Estado Interventor.

Airton Lisler

Teoria Geral do Direito Público II

14h30 às 18h10
Auditório da Pós-

384119

4

Terças-feiras
19h às 22h40

Ementa: O Estado Soberano e a Teoria Geral do Direito Público. Teoria geral e
diferenciação setorial. O Direito Administrativo e seus conceitos-chave. O direito
público do Estado Interventor.

Alexandre
Bernardino Costa

Tópicos Especiais

Alexandre
Veronese

Direito, Internet e Sociedade

Miniauditório da Pós

384984-A

4

A disciplina será
ministrada das
19h00 às 22h40 em
período concentrado
nas últimas semanas
do semestre

318736-A

4

Terças-feiras de 19h
às 22h40

Ementa: Novas formas das políticas neoliberais. Guerra pela concorrência e contra a
igualdade: a busca pela sociedade plenamente concorrencial. Racionalidade
estratégica e a flexibilidade do neoliberalismo. A destruição do inimigo comum e
estratégias de guerra civil do neoliberalismo. Realismo Capitalista. Não há alternativa
– TINA. Guerra Rússia x Ucrânia e efeitos no mundo ocidental.
Crise de “Governabilidade” e mobilização das massas. Novas formas de governar –
Estado forte e economia livre. Estratégias de governo que aliam liberalismo e
autoritarismo. Fascismo como uma das expressões do Capitalismo. Ciberfascismo.
Estratégias tecnológicas utilizadas nas eleições de Donald Trump e Jair Bolsonaro.
Financeirização e suas consequências. Racionalidade neoliberal.
Normatividade neoliberal. Imaginário neoliberal. Possibilidades de superação do atual
estado de coisas. Neoliberalismo e impactos sobre o direito à educação. Poderes
constituintes e processos desconstituintes.

Ementa: A disciplina oferta conteúdos formativos básicos de teoria do direito e de
teoria social com foco na compreensão dos dilemas contemporâneos que envolvem a
governança e a regulação da Internet. A teoria jurídica básica é aquela que se

Sala A1-04

OBSERVAÇÃO
VAGAS

convenciona chamar de Realismo Jurídico. Todavia, vários dos autores listados se
encontram no campo do “Critical Legal Studies” ou do “Law and Society Movement”.

Antônio Sergio
Escrivão

Tópicos Especiais (Direito, movimentos sociais e mundo do trabalho)

384984-B

4

Ementas: Análise da relação entre direito e movimentos sociais, organizada
em duas seções: Seção A - Mundo do trabalho e as condições históricoconceituais do surgimento dos movimentos sociais (Módulos I e II). Seção B Noções e problemas conceituais da relação “Direito e Movimentos Sociais” em
sentido ampliado, alcançando outras expressões de conflitos sociais (Módulos
III e IV).

Amanda Flávio
de Oliveira

Argemiro Martins

Estado e Regulação

Sala A1-04

384666-A

4

Ementa: Análise crítica da intervenção estatal na economia no contexto brasileiro e
sua evolução. Regulação no Brasil: influências, prática e resultados. Regulação e
Estado mínimo. Regulação pelo Estado sob o enfoque da liberdade econômica. Escola
da Escolha Pública.
Filosofia Política e Teoria Crítica (Teologia política, secularização e direitos
fundamentais)

Terças-feiras de 8h
às 11h40

Sextas-feiras de 09h
às 12h40
Sala A1-04

384551

4

Sextas-feiras de 08h
às 11h40

Paulo Blair
Ementa:

Beatriz Vargas

Direito Penal Especial

Auditório da Pós

384305-A

4

Ementa: Temas de Teoria do Delito, culpabilidade, bem jurídico, concurso de
pessoas, recepção e aplicação no sistema judiciário brasileiro.

Cristiano Paixão

Investigação Científica: Direito e Interdisciplinaridade
Ementa: A disciplina explora temas caros à relação entre direito e história mediante
quatro grupos de questões que nos convidam a refletir acerca de problemas
eminentemente contemporâneos, como os das turbulências provocadas pelas fake
news na ordem política ou os concernentes à judicialização do passado. O grupo 1
trata das enunciações da verdade na esfera pública, a partir de textos clássicos de

Quartas-feiras de 8h
às 11h40
Sala A1-03

384704-A

4

Segundas-feiras de
19h às 22h40
Sala A1-04

Hannah Arendt. O grupo 2 dedica-se a processos memoráveis de dois “impostores”
ou “usurpadores de identidade”, um do século XVI e outro do século XX, que
receberam tratamento narrativo judicial, historiográfico, cinematográfico e romanesco,
o que ajuda a levantar a inquietante questão da presença da invenção no discurso
histórico e jurídico. O grupo 3 aprofunda essa última questão, dedicando-se a discutir
o estatuto de noções como narrativa, verossimilhança, realidade, verdade, realidade,
descrição por meio da interrogação do caso Sebald. Por fim, o grupo 4 concentra-se
nas ricas relações entre o juiz e o historiador, sob a inspiração das análises realizadas
por Carlo Ginzburg em seu livro homônimo consagrado ao famoso processo de
Adriano Sofri.
Evandro Piza

Criminologia 2 (Criminologia, Racismo e Tecnologia)

384429-A

4

Quartas-feiras 14h
às 17h40
Sala A1-04

Gabriela Lima

Tópicos Especiais (Recursos hídricos, mudanças climáticas e complexidade)

384984-C

4

Ementa: Essa matéria tem por objetivo o estudo dos diferentes panoramas, aportes
teóricos, perspectivas a partir dos quais é possível se realizar uma pesquisa em direito
dos recursos hídricos e das mudanças climáticas, bem como da relação entre um e
outro, sem se pretender exaurir o tema. Com amparo em instrumentos tradicionais e
emergentes no direito ambiental, nacional, internacional e de direito comparado, temse por objetivo investigar os diferentes arranjos teóricos de estudo do direito ambiental;
arranjos jurídicos públicos, privados, nacionais, internacionais, transnacionais, entre
outros, elaborados a partir de estudos de caso. Envolve, assim, elementos de direito,
sua relação com atores públicos e privados, a relação da norma jurídica com outros
campos sociais, identificando conceitos teóricos que auxiliam na compreensão dessa
realidade complexa com múltiplos atores, questões, repercussões, interesses, etc.
Pretende-se, ainda, auxiliar, em alguma medida, o discente, na identificação do seu
objeto de pesquisa, dos seus pressupostos teóricos, dos fundamentos e da própria
construção do argumento que pretende desenvolver no mestrado ou doutorado.

Gabriela Neves

Direito Material e Processual do Trabalho

Segundas-feiras de
9h às 13h

Sala A1-03

384640-A

4

Segundas-feiras
às 10h às 13h40

Ementa:
Auditório da Pós

George Galindo e
João Roriz

Direito Social Internacional 2

384259-A

4

Quintas-feiras de 8h
às 11h40

Ementa: A reconstrução do direito internacional após a II Guerra Mundial coincide com
o período da chamada República Populista no Brasil, quantos os esforços por
redemocratização se encontraram com um ampliação da inserção brasileira em
organizações internacionais e intensificação da cooperação internacional. A ditadura
militar demonstrou tanto uma guinada de certos internacionalistas rumo ao
autoritarismo como uma maior aderência, por parte de outros, ao terceiromundismo.
O período de redemocratização apresentou tanto uma forma de abordagem diversa
do direito internacional - a prática internacional - como uma confiança robusta nos
direitos humanos como catalisadores de mudanças no direito internacional.

Guilherme Scotti
Wagner Arthur
Cabral – Pósdoutorando

Direitos Humanos e Multiculturalismo. (CIDADANIA e COSMOPOLITISMO)

José Geraldo de
Sousa Junior

O Direito Achado na Rua

Sala A1-04

320340-A

4

Ementa: CIDADANIA e COSMOPOLITISMO: desafios da contemporaneidade
Conceitos básicos de Cidadania e Cosmopolitismo. Antecedentes históricos.
Referências contemporâneas, cosmopolitismo como proposta moral e como proposta
política. Normas cosmopolitas e efetivação dos direitos humanos. Cidadania
cosmopolitista e democracia. Desafios contemporâneos.

Auditório da Pós

384496-A

4

Ementa: O Direito Achado na Rua: Concepção e Prática. No Percurso de Roberto
Lyra Filho. A Fortuna Crítica de: História e Desenvolvimento. Exigências Críticas
para a Pesquisa, a Extensão e o Ensino em Direito e em Direitos Humanos.
Democracia e Violência: Desafios, Tarefas e Perspectivas Atuais.
Luis Roberto
Cardoso

Antropologia Jurídica ou do Direito

Teorias do Estado -Tema – (Transdemocracia )

Ementa: O presente curso será baseado no livro em elaboração Transdemocracia,
voltado parauma nova compreensão da democracia, considerando que as chamadas
decisões“democráticas” modernas afetam negativamente outros povos e, portanto, se
tornamantidemocráticas. Nesse sentido, o conceito de &quot;soberania popular&quot;

Sextas-feiras de 14h
às 17h40
Miniauditório da Pós

384569-A

4

Ementa: Ainda farei ajustes no Programa deste semestre, mas está disponível
em meu repositório o Programa oferecido em 2020 que sofrerá poucas modificações
com os referidos ajustes:
https://www.academia.edu/44862328/Programa_Jur%C3%ADdica_Direito_Pós.
A primeira aula ocorrerá no dia 10 de junho e a presença dos interessados será
fundamental para o funcionamento da disciplina. Esta recomendação vale também
para os candidatos a aluno(a) especial, que dificilmente serão aceitos se não
estiverem presentes na primeira aula. Por favor acuse o recebimento da mensagem.

Marcelo da Costa
Pinto Neves

Quirtas-feiras de 8h
às 11h40

Sextas-Feiras das
8h15 às 12h

Reuniões 5 - DAN
A1-53/17, no piso
superior do
Prédio do ICS.

384780-A

4

Terças-feiras de 08h
às 11h40

Auditório da Pós

deve ser redefinido.Colocando em outras palavras: já não é suficiente identificar a
democracia com &quot;nós, o povo&quot;. A democracia deve incorporar &quot;os
outros&quot;, e assim adicionar a frase &quot;os outros,
os povos&quot; como uma expressão de sua autocompreensão. De uma ênfase quase
exclusiva na identidade do povo, a democracia deve mudar para uma ênfase na
alteridade dos povos. O curso é estruturado de acordo com os quatro capítulos
previstos para o livro. O primeiro tópico se refere ao caráter antidemocrático da
dēmokratia [δημοκρασία] na antiga Grécia, considerando seu caráter excludente. O
segundo tópico está relacionado à incompreensão do conceito de democracia nas
revoluções liberais modernas, considerando a ênfase no conceito isolacionista de
soberania popular. A terceira parte trata do impacto negativo dos países democráticos
em eu ambiente político e social por meio do colonialismo, neocolonialismo e
imperialismo. A quarta parte trata do refluxo de “lixo” das periferias subalternas para
os centros dominantes. O curso completa-se com uma discussão da reinvenção da
democracia como transdemocracia.
Marcus Faro de
Castro

Direito Econômico

384445-A

4

Ementa: O curso explicita e problematiza as relações entre os pontos de vista do
Direito e da Economia enquanto disciplinas intelectuais e suas consequências
práticas, incluindo variações de tais relações e ao longo do tempo, conhecidas como
Direito e Economia, Direito e Economia Comportamental, Direito e Finanças, Direito e
Desenvolvimento e Análise Jurídica da Política Econômica.
Tarcísio Vieira

Introdução à Democracia Digital

Quintas-feiras de
08h às 11h40

Miniauditório da Pós

327786

4

Terça-feira
9h às 13h

Ementa:
Miniauditório da Pós

* Disciplina Obrigatória para alunos regulares do Mestrado e Doutorado, não disponível para Alunos Especiais.
** Disciplina Obrigatória para alunos regulares do Mestrado (Monitoria), não disponível para Alunos Especiais.
*** Disciplina Optativa para alunos regulares do Doutorado (2ª Monitoria) não disponível para Alunos Especiais.
+ Disciplina Obrigatória para alunos regulares do Doutorado, não disponível para Alunos do Mestrado e nem alunos Especiais.

