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Ementa: Estudo dos Direitos Humanos tendo por base a sua evolução histórica, suas principais
declarações, seus princípios norteadores e os principais organismos internacionais de sua proteção.
Estudo acerca da dignidade da pessoa humana e da igualdade de direitos.  Análise das demandas
sociais e ações governamentais acerca da sustentabilidade socioambiental. Estudo das relações dos
Sistemas Protetivos Internacionais de Direitos Humanos e os Direitos Humanos no Brasil.
Aplicação e detalhamento dos Mecanismos Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos.
Análise da organização e processamento dos Tribunais Internacionais. Análise das Convenções de
Direitos Humanos aplicadas na interpretação e construção dos Direitos Humanos. Estudo da receção
da legislação internacional pelo sistema jurídico brasileiro e da teoria da Eficácia Supralegal dos
Tratados e Convenções Internacionais que versam sobre os Direitos Humanos. Análise do decreto
6.949 de 2009 (Convenção de Norma Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).

Objetivo: Desenvolver uma análise histórico-reflexiva acerca do tema Direitos Humanos. Estudar o
conteúdo e a herança das declarações de direitos. Compreender a estrutura e a função dos principais
organismos internacionais de proteção dos direitos humanos. Compreender a atuação dos Tribunais
Internacionais na reparação das violações de direitos humanos. Estudar a dinâmica do processo
legislativo constitucional de internalização dos tratados e convenções internacionais de direitos
humanos. Estudar a aplicação prática das ações constitucionais como meio de efetivação das
políticas de inclusão das pessoas com deficiência e como instrumentos asseguradores das ações de
sustentabilidade socioambiental.

Metodologia / Diretivas: Aulas expositivas; estudos de texto selecionados; seminários; debates em
grupo; solução de casos concretos em exercícios práticos pelos alunos com orientação docente.

Avaliação: Avaliação teórica em forma de provas discursivas acerca do conteúdo ministrado,
provocando a reflexão crítica do aluno a respeito dos temas abordados. Estudo de Casos e
Jurisprudência.

Conteúdo Programático
UNIDADE I – Teoria Geral dos Direitos Humanos
1.1. Delimitação conceitual e perspectiva histórica.
1.2. Direitos humanos fundamentais. Finalidades e perspectiva constitucional.
1.3. A institucionalização dos direitos humanos como direitos fundamentais no plano constitucional.
1.4. Significado e amplitude do princípio da dignidade humana e dos subprincípios dele decorrentes.

UNIDADE II – Direito Internacional Dos Direitos Humanos
2.1. Conceito, finalidade e perspectiva histórica.



2.2. Sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Perspectiva histórica.
2.3. A estrutura normativa do sistema global de proteção internacional dos direitos humanos.
2.4. A estrutura normativa do sistema regional de proteção dos direitos humanos. O sistema
interamericano.
2.5. Os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos.  Processo de formação. Hierarquia
e incorporação. Consequências no plano interno.

UNIDADE III - Sustentabilidade Sócio-Ambiental e Normativa Internacional
3.1. Processo de sua incorporação no plano interno.
3.2. Normativa internacional sobre acessibilidade e inclusão das pessoas portadoras de deficiência.
3.3. Ações constitucionais e a defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência.

UNIDADE IV – Ações Constitucionais Para Defesa Dos Direitos Humanos Fundamentais
4.1. Teoria e prática das ações constitucionais: Habeas Corpus e Mandado de Segurança.
4.2. Teoria e prática das ações constitucionais: Mandado de Injunção e Ação direta de
Inconstitucionalidade por Omissão.
4.3. Teoria e prática das ações constitucionais: Habeas data, direito de petição e direito de certidão.
4.4. Teoria e prática: Ação popular e Ação civil pública
4.5. O regime extraordinário: O regime ordinário dos direitos fundamentais, o regime excepcional, o
estado de sítio, suspensão de garantias, suspensão de garantias, o estado de defesa.
4.6. Direitos humanos, democracia e desenvolvimento. A interdependência e indivisibilidade das
categorias de direitos humanos. Desenvolvimento humano e desenvolvimento econômico. O
desenvolvimento sustentável. Direitos humanos e desenvolvimento no contexto da Globalização.
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