
  

Programa de Pós-Graduação em Direito 

OFERTA DE DISCIPLINAS PARA O 2022/2 – 22-09-2022 
 

NOME 

PROFESSOR  

DISCIPLINA  CÓDIGO CRÉDITOS DIA / HORÁRIO OBS 

VAGAS 

      

Alexandre 

Bernardino  

Filosofia Política e Teoria Crítica 

 

 
Ementa: Neoliberalismo. O Nascimento da Biopolítica. Michel Foucault. 

Governamentalidade neoliberal. Pierre Bourdieu. Desigualdade. Anos 80: 

Reagan e M. Thatcher. Não há alternativa. A crise de 2008. O caso do Brasil. 

Democracia e regimes autoritários. Neofascismo. Golpe. Austeridade: uma ideia 

perigosa. Estado Austeritário. Constitucionalismo de Exceção. Estado 

Democrático de Direito. COVID-19.  
 

PPGD2631 4 Terças-Feiras das 

19h00 às 22h40 

 

Sala A1-04 

 

 

 

5 VAGAS 

      

Alexandre 
Veronese 
 
 
 

Temas de Direito, Internet e Sociedade - Turma A 
 
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 convenciona chamar de Realismo Jurídico. Todavia, vários dos 
autores listados se encontram no campo do “Critical Legal Studies” ou do “Law 
and Society Movement”. 
 

PPGD2525 4 Terças-feiras de 
19h às 22h40 
Miniauditório 
 
 

5 VAGAS 

      

Amanda 
Athayde  
 
 
 

Comércio Internacional e Defesa da Concorrência 
 
Ementa: EM ELABORAÇÃO 

PPGD3044 4 Sextas-feiras de 

08h às 11h40 

Auditório Miroslav 

 

5 VAGAS 

      

Amanda Flávio 
 
 

Estado e Regulação 
 
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. 

PPGD2306 4 Sextas-feiras de 

09h às 12h40 

Sala A1-04 

5 VAGAS 

             



Ana Frazão 
 
 

Arquitetura Jurídica ou dos Mercados 
 
 
Ementa:  
 Empresa, Constituição e mercado. Ordem econômica constitucional. Livre 

iniciativa, função social da empresa e justiça social. O papel do direito na 

estruturação e regulação da atividade empresarial. Arquitetura jurídica dos 

mercados: o papel do direito na conformação dos mercados. Relações entre 

direito, economia e política. Relações entre estado e mercados. Relações 

entre mercados, poder, finanças, tecnologia e comunicação. Propostas e 

alternativas metodológicas para (i) compreender o funcionamento e a 

estruturação da atividade empresarial e dos mercados nos âmbitos nacional 

e global, (ii) direcionar a atividade empresarial e os mercados para o 

cumprimento dos princípios constitucionais, o desenvolvimento, o 

cumprimento dos direitos humanos e a redução da desigualdade, (iii) 

administrar a tensão entre o risco, poder empresarial e responsabilidade e 

(iv) equacionar os conflitos internos e externos que se projetam atualmente 

sobre a empresa e o funcionamento dos mercados. 

PPGD1861 4 Segundas-feiras 

9h00 às 12h40 

Sala A1-04 

5 VAGAS 

Carina Costa 
de Oliveira 

Tópicos Especiais Turma 02 – Tema (Litigância ambiental) 

Direito do Meio Ambiente 

 

Ementa:  

PPGD2309 4 Quintas-feiras das 

9h às 12h00 

Auditório Miroslav 

5 VAGAS 

      

      

   
   

Enea de Stutz e 

Almeida 

 
 

Justiça de transição no Brasil 
 
Ementa: Requisitos da Justiça de Transição. Tempo e Direito. O debate 
sobre anistia no Brasil. Verdade e memória. Reparação das vítimas. 
Persecução dos perpetradores. Reforma das Instituições. Prospectivas 
para o Brasil. 
 

PPGD0071 4 Sextas-feiras de 

14h às 17h40 

Sala A1-04 

 

5 VAGAS 

      

Ela Wiecko 
 
 
 

Gênero e Direito 
 
Ementa: será desenvolvida a metodologia do Projeto de âmbito 
nacional "Reescrevendo decisões jurídicas em perspectivas 
feministas”, uma colaboração coletiva de acadêmicas de todo o Brasil 
para a produção de conhecimento crítico sobre o direito em 
perspectivas feministas. 

PPGD2923 4 Quintas-feiras 
14h às 17h40 
Sala A1-05 
 
 
 
 

2 VAGAS 

      



Fernanda Lage 
 
 
 

Tópicos Especiais Avançados 1 e Tópicos Especiais Avançados 2  (Direito e 
Inteligência Artificial) 
 

Ementa: UNIDADE 1: Inteligência artificial: conceitos fundamentais 
UNIDADE 2 Inteligência artificial: conceitos fundamentais 
UNIDADE 3 Inteligência artificial e Direito 
UNIDADE 4 Inteligência artificial e Direito 
UNIDADE 5 Democracia e inteligência artificial: o caso das fake news 
UNIDADE 6 IA e processo 
UNIDADE 7 IA e tomada de decisão 
UNIDADE 8 IA, igualdade e direitos fundamentais  
UNIDADE 9 IA, igualdade e direitos fundamentais  
UNIDADE 10 IA e IA confiável e Ética. 
 
OBS: Os alunos devem se matricular nos 2 códigos 
 

PPGD2633 
PPGD0511 

2 
2 

Período 
concentrado  
de 9 a 20 de 
janeiro 2023 – 
das 19h às 22h30 

5 VAGAS 

   
   

Inez Lopes Seminário Avançado 1 e Seminário Avançado 2 - Tema (O Acesso 
transnacional à Justiça e as novas tecnologias: desafios processuais da 
Sociedade da Informação) 
 

OBS: Os alunos devem se matricular nos 2 códigos 
 

PPGD2630 
PPGD2629 

2 
2 

Período 
concentrado de 
22 a 27 de janeiro 
2023 – 
Calendário 
especial 

5 VAGAS 

   
   

João Costa 
Neto 
 
 
 
 
 

Filosofia do Direito 2 
 

1922 foi o ano da Semana de Arte Moderna, ocorrida no Theatro Municipal 
de São Paulo. Foi também o ano da publicação integral de Ulysses, de James 
Joyce, uma das mais notáveis obras da história da literatura e uma das 
grandes expressões do modernismo literário. Foi, ainda, o ano de nascimento 
de um dos maiores dramaturgos da história do Brasil: Dias Gomes. Em  
2022, comemoram-se, portanto, vários centenários relevantes para a história 
da arte. O curso terá diversos eixos, interrelacionados. Abordará cinema, 
literatura, filosofia e direito, nesta ordem de prioridade. Alguns debates sobre 
metaestética, metaética e filosofia do direito serão abordados a partir do 
cinema e da literatura.  
Quanto ao cinema, alguns dos principais cineastas a serem estudados são: 
F.W. Murnau, Richard Oswald e Max Fassbender (com destaque para a 
polêmica quanto ao filme Anders als die Andern durante a República de 
Weimar), Mário Peixoto, Luis Buñuel, Robert Bresson, Alain Resnais, Agnès 

PPGD2499 4 Sextas-feiras de 
08h às 11h50  
Miniauditório 
 
 

 

5 VAGAS 



Varda, Andrei Tarkovsky, Akira Kurosawa, Glauber Rocha, Krzysztof 
Kieślowski, Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Peter Greenaway, 
Terrence Malick, David Lynch, Jia Zhangke, Barry Jenkins.  
Quanto à literatura, alguns dos principais autores a serem estudados são: 
James Joyce, Virginia Woolf, Samuel Beckett e, em bem menor extensão, Luigi 
Pirandello e Eugene O'Neill.  
Por fim, os alunos deverão participar de debates sobre realismo e 
antirrealismo, com discussões acerca de metaestética, metaética e filosofia 
do Direito. Nessa parte da disciplina, os alunos deverão questionar-se sobre 
teorias da verdade correspondentistas e pragmatistas, sobre formas 
argumentativas no Direito e sobre a oposição ético-normativa entre 
deontologia e consequencialismo.  
No cinema e na literatura, as discussões enfatizarão as contribuições do 
modernismo e do pós-modernismo quanto à forma narrativa e quanto à 
quebra da dicotomia sujeito-objeto. 

   
   

José Geraldo 

de Sousa 

Junior 

O Direito Achado na Rua - Turma 01 

 

Ementa: O DIREITO ACHADO NA RUA: CONCEPÇÃO E 

PRÁTICA. 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. Constitucionalismo Achado 

na Rua. Direitos Humanos: Debate Teórico-Conceitual e Político. Os 

Direitos Humanos como Projeto de Sociedade. Desafios, Tarefas e 

Perspectivas Atuais. 

 

PPGD3959 4 Sextas-Feiras 

14h às 17h40 

Miniauditório 

5 VAGAS 

   
 

  

Luis Roberto 
Cardoso 
 
 

Tópicos Especiais - Turma - 03 – Tema "Dádiva, Demandas de 
Reconhecimento e Cidadania” 
 

Ementa: Partindo do clássico Ensaio Sobre a Dádiva de Mauss, o curso 

pretende articular os debates recentes sobre dádiva, cidadania e 

reconhecimento, tendo como pano de fundo os dilemas da cidadania. 

Neste empreendimento, algumas das principais contribuições teóricas 

sobre o tema serão discutidas à luz de seu potencial interpretativo para 

a compreensão de situações etnográficas específicas, tendo como foco 

privilegiado a noção de igualdade cidadã no acionamento de demandas 

por direitos diversas. 

PPGD2309 4 Quintas-feiras de 
08h às 12h00 
 

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

5 VAGAS 

      



Mamede Said 
Maia Filho 

Tópicos Especiais 04 – Tema - Sistema Constitucional de Crises 
 
Ementa: Poderes governamentais em matéria de segurança. Estado de 
exceção e situações de crise. Defesa do Estado e das instituições 
democráticas: estado de defesa e estado de sítio. Intervenção federal. 
Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Situação de emergência e estado 
de calamidade pública. Restrições aos direitos fundamentais. Controle político 
e jurídico das medidas de exceção. O art. 142 da Constituição e o papel das 
Forças Armadas. Mecanismos no direito comparado. 

PPGD2309 4 Quartas-Feiras 
08h às 11h40 
Miniauditório 
  

5 VAGAS 

   
   

Marcus Faro de 
Castro 
 
 
 
 

Direito, Política, Tecnologia e Mercados 
 

Ementa: Desde o século XVII, a Recentemente, juristas passaram a se 
interessar pelo uso, para fins jurídicos, de construtos produzidos com 
emprego da linguagem matemática, tal como indicadores, usualmente 
elaborados por meio da estatística. Além disso, o desenvolvimento e a 
propagação social das tecnologias de informação e comunicação, 
especialmente a partir das últimas décadas do século XX, passaram a 
introduzir modificações em processos sociais, econômicos e políticos 
cujas implicações jurídicas permanecem ainda pouco claras. Tomando 
essas transformações como pano de fundo, o Curso tem por objetivo 
discutir a evolução do Direito, relacionando-a ao surgimento e evolução 
de ideias e conhecimentos em outros campos, em especial a 
Economia, mas abrangendo, também, ideias e inovações trazidas no 
âmbito da Filosofia e alguns de seus desdobramentos nas Ciências 
Sociais.  
 

PPGD0162 4 Quintas-feiras de 
08h às 11h40 
Miniauditório 

 

 

 

5 VAGAS 

   
   

Maria Pia 
Guerra 
 
 
 

História das Instituições Políticas Brasileiras Tema “História e 
pensamento constitucional: o poder judiciário" 
 
Ementa: O curso busca introduzir os debates constitucionais relativos às 
instituições políticas travados no Brasil Republicano. Neste semestre, 
discutiremos o poder judiciário. O módulo introdutório apresentará conceitos 
de constituição e constitucionalismo, assim como métodos em história 
constitucional. O módulo específico apresentará os principais debates 
constitucionais relativos à organização do poder judiciário. Discutiremos a 
relação entre a prática das instituições políticas, os projetos de reforma do 
judiciário e os projetos de democracia e autoritarismo. Serão temas do curso: 
as críticas sociais ao poder judiciário, o papel do judiciário na dinâmica política 
social e na prática política institucional entre poderes e entes federativos, a 
estruturação do controle de constitucionalidade e as tensões entre 

PPGD2569 4 Terças-feiras de 
08h às 11h40 
Sala A1-05 
 

5 VAGAS 



constitucionalismo e democracia. Serão analisados documentos históricos e 
textos de pensamento político e constitucional brasileiro.  
 

      

Renata Dutra 
 
 
 

Direito do Trabalho 4 (TRABALHO E INFORMALIDADE – TENSÕES NAS 
FRONTEIRAS DO DIREITO DO TRABALHO) 
 

Ementa: A proposição da disciplina parte de uma abordagem 
multidisciplinar do fenômeno do trabalho informal, a fim de 
compreender e mapear suas características no Brasil e na América 
Latina, bem como suas interfaces com as questões urbana, de gênero 
e de raça. A partir de um estudo da complexidade do fenômeno, 
pretende-se avançar sobre as tensões por ele representadas nas 
fronteiras do direito do trabalho, considerando-se a premissa de que a 
regulação do trabalho, em suas omissões históricas – que conformam 
o trabalho de rua, por conta própria e a economia de sobrevivência – 
ou conjunturais – materializadas na leniência com a ilegalidade laboral 
ou na absorção do discurso neoliberal pelas instituições de regulação 
do trabalho – a política pública que, ao mesmo tempo, delimita 
formalidade e informalidade, e que, contraditoriamente, possui 
potencialidade para engendrar perspectivas protetivas e inclusivas, de 
caráter amplo e multifacetado. Por meio do mapeamento de 
vulnerabilidades, omissões, falhas regulatórias, processos históricos e 
causalidades ocultadas socialmente, pode-se pavimentar caminhos e 
interpelações importantes para o campo do direito do trabalho. 

PPGD0461 4 A disciplina 
acontecerá em 
período concentra 
de 9 a 20 
/01/2023 das 
8h30 às 12h30 

5 VAGAS 

      

  


