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EMENTA DA DISCIPLINA:   
A evolução dos direitos fundamentais. O conceito de dignidade da pessoa humana. As dimensões 
dos direitos fundamentais e a crítica às teorias relacionistas. Características dos Direitos 
Fundamentais. As dimensões objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais. A eficácia dos 
direitos fundamentais. Limites aos direitos fundamentais: teoria absoluta e relativa; 
regulamentação e reserva legal; aplicabilidade e colisão dos direitos fundamentais. A tutela dos 
direitos fundamentais. 
 
OBJETIVO GERAL: 
Desenvolver Compreensão básica do conceito e da finalidade dos direitos fundamentais. 
Desenvolver a percepção do aluno sobre problemas jurídicos constitucionais em direitos 
fundamentais. Desenvolver a capacidade de raciocínio e argumentação jurídicos. Apresentar 
problemas relacionados à interpretação e efetivação dos direitos fundamentais, dotando o aluno 
de instrumental teórico crítico sobre hermenêutica constitucional aplicada a direitos 
fundamentais,  em  especial  na solução de conflitos entre direitos fundamentais conflitantes. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Identificar e diferenciar os aspectos jurídicos e políticos dos direitos fundamentais; 
 
- Demonstrar e compreender a evolução histórica dos direitos fundamentais, a partir dos fatos 
históricos relevantes que consolidaram a ideia de direitos fundamentais do homem; 
 
- Verificar e Identificar o sistema Internacional de Direitos Humanos e sua estruturação; 
 
- Identificar os diferentes aspectos que envolvem as diversas realidades no que tange a defesa de 
direitos fundamentais em espécie em relação às ações judiciais; 
 
- Interpretar os direitos fundamentais e sua relação com a defesa de direitos; 
 
- Demonstrar a importância dos direitos fundamentais como um sistema de defesa de direitos e a 
sua capacidade de envolvimento com todo o ordenamento jurídico e a defesa em juízo; 
- Explicar e compreender os conflitos entre direitos fundamentais, seus princípios e as técnicas de 
solução de destes conflitos aplicáveis. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
UNIDADE I - DIREITOS FUNDAMENTAIS:  
1.1 Conceito e finalidade 
1.2 Estado de Direito e direitos fundamentais 
1.3 Entre a política e o direito. 
 
UNIDADE II - ASPECTOS HISTÓRICOS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E DO 
CONSTITUCIONALISMO:  
2.1 Precedentes históricos dos direitos fundamentais; 
2.2 Classificação; 
2.3 Gerações de direitos e seus críticos. 
 
UNIDADE III - SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO A DIREITOS 
HUMANOS: 
3.1. Sistema Interamericano de Direitos Humanos  
 
UNIDADE IV - ESTUDOS DE CASO NA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 
BRASILEIRA:  
4.1. Direitos em espécie;  
4.1.1. Direito à vida;  
4.1.2. Direito à saúde; 
4.1.3. Direito à moradia;  
4.1.4. Direito à educação; 
4.1.5. Direito à liberdade; 
4.1.6. Direito à organização política. 
 
UNIDADE V - HERMENÊUTICA EM FOCO:  
5.1. proporcionalidade, ponderação e consequencialismo;  
5.2. reserva do possível 
5.3. dignidade da pessoa humana 
 
 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

- Avaliação composta de provas escritas com questões subjetivas e objetivas (9 pts). 
- Participação em sala, aferida a partir da qualidade das manifestações em sala, em especial, 

com demonstrando leitura dos textos indicados. (1 pto)  
 
 

METODOLOGIA: 
- Diálogo Socrático;  
- Estudos de caso; 
- Aulas expositivas dialogadas 
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Saraiva, 2003.  
 
RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no brasil: perspectivas de evolução. 
São Paulo: saraiva, 2013.  
 
SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2009.  
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Esta disciplina exige 
engajamento efetivo dos alunos, através de atividades extraclasse. 
 
- Frequência de pelo menos 75% para aprovação na disciplina. 
 

- Este plano de ensino poderá ser modificado de acordo com as necessidades 
acadêmicas ao longo do semestre. 

 
Os textos da disciplina estão disponíveis em www.pauloandrenassar.com.br/faci 
 
 
 


