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EMENTA 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos Individuais e Coletivos. Garantias 
constitucionais. Direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. Nacionalidade. Direitos 
políticos. Partidos políticos. Ordem Social. Remédios Constitucionais. Defesa do Estado e das 
Instituições democráticas.  

 
OBJETIVOS 

 Propiciar ao estudante o conhecimento dos direitos fundamentais – origem e 
reconhecimento nas Constituições, ressaltando os direitos individuais, coletivos, sociais, 
políticos e nacionalidade. Apresentação de casos concretos relacionados com tais direitos 
para que o acadêmico manifeste sua opinião. 

 Compreender a ordem econômica e financeira, bem como a ordem social. Abordagem 
crítica sobre a realidade social e a ordem social prevista na Constituição brasileira. 
Oportunidade em que os estudantes apresentarão em Seminário casos concretos sobre 
direitos sociais. 

 Identificar e compreender o alcance dos instrumentos – remédios ou garantias 
constitucionais – colocados à serviço do cidadão para assegurar o exercício dos direitos 
fundamentais. Inclusive elaboração de petição inicial de Mandado de Segurança. 

 Conhecer a defesa constitucional do Estado e das instituições democráticas. Abordagem 
sobre uma legalidade extraordinária ou excepcional – Estado de Defesa e Estado de Sítio, 
com apresentação de pesquisa por parte dos estudantes. 

 Proporcionar através da pesquisa jurídica, tanto doutrinaria quanto jurisprudencial, da 
leitura e absorção do conhecimento dogmático jurídico, uma visão critica acerca desta 
disciplina, ressaltando a sua importância para o universo jurídico. 

 

 
METODOLOGIA 

 Aulas expositivas participativas - métodos dedutivos e indutivos 

 Pesquisas orientadas pelo professor 

 Apresentação de Seminário pelos estudantes 

 Debates em sala de aula, inclusive, podendo utilizar fitas de vídeo e/ou textos publicados 
em revistas especializadas ou qualquer outro periódico. 

 Análise de processos ou peças processuais relacionados (as) com os remédios 
constitucionais. 

 Resolução de casos – aplicação de conhecimento – teoria e prática. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PARTE I – DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

1. Direitos e garantias fundamentais. Histórico. Importância. Declarações de direitos. 

2. Direitos Individuais: Vida, Liberdade, Igualdade, Propriedade, Segurança. Direitos coletivos. 



 
3. Garantias dos Direitos individuais e coletivos. 

4. Direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. 

5. Nacionalidade. Espécies. Princípios. Aquisição e perda. 

6. Direitos Políticos e Partidos Políticos 

 

PARTE II – ORDEM SOCIAL 

10. Disposições gerais. Seguridade social. Saúde. Previdência social. Assistência social. 

11. Educação, cultura e desporto. Ciência e tecnologia. Comunicação social. Meio ambiente. 

12. Família, criança, adolescente, idoso e índios. 

PARTE IV – REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS E DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES 

DEMOCRÁTICAS 

13. Direito de petição. Representação. Origem. Conceito. Natureza jurídica e objeto. Legitimidade 

ativa e passiva. 

14. Habeas Corpus. Regência legal. Conceito. Significado da expressão ‘habeas corpus’. 

Espécies: preventivo e repressivo. Natureza. Partes. Liminar. Causa. Habeas Corpus Ex Officio. 

Competência. Petição. Alvará de soltura e salvo conduto. 

15. Mandado de Segurança. Origem. Conceito. Natureza jurídica e objeto. Conceito de direito 

líquido e certo. Legitimidade: ativa e passiva. Cabimento. Medida liminar. Competência. Petição 

inicial e notificação. Sentença. Execução. Recursos. Coisa julgada. Prazo para impetração. 

16. Mandado de Segurança Coletivo. Definição, natureza e objeto. Legitimidade ativa e passiva. 

Substituição processual. Interesses coletivos e interesses difusos. Hipóteses legais.  

17. Mandado de Injunção. Conceito, natureza e objeto. Requisitos legais. Legitimidade ativa e 

passiva. Decisão e efeitos.  

18. Habeas Data. Conceito. Natureza jurídica. Finalidade. Registro de caráter público. Objeto. 

Características. Legitimidade. Procedimento administrativo.  Procedimento judicial. 

19. Ação Popular. Conceito. Finalidade e objeto. Requisitos. Legitimidade: ativa e passiva. 

20. Ação Civil Pública. Conceito. Finalidade e objeto. Requisitos. Legitimidade: ativa e passiva.  

21. Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. 

RREECCUURRSSOOSS  DDIIDDÁÁTTIICCOOSS  

Retroprojetor, data show, transparências, quadro branco, leitura de texto da Constituição e da 

legislação pertinente, leitura e comentário sobre jurisprudência relacionada com a disciplina, 

piloto e apagador. 

 
 

AVALIAÇÕES 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve 
ser mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do aluno, 
à pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão 
dos conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão 
aplicadas as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos 
normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada aluno, assiduidade, 
dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica.  
As avaliações obedecerão a critérios previamente definidos e amplamente divulgados pelo 
professor, realizando-se em cada unidade as seguintes avaliações: 



 
 Primeira unidade: a) avaliação individual processual contendo questões abertas e 

fechadas, valendo: 7,0 (sete) pontos, mais 3,0 (três)  pontos  referentes a elaboração 
de pareceres na análise de casos práticos, e a pesquisas constantes do cronograma 
de atividades apresentado juntamente com este programa no primeiro dia de aula, 
totalizando 10 (dez) pontos. 

 

 Segunda unidade: a) avaliação individual processual contendo questões abertas e 
fechadas, valendo: 7,0 (seis) pontos, mais, 1,0 (um) ponto referente a elaboração de 
peça processual (mandado de segurança), e por fim 2,0 (dois) pontos referente à 
apresentação do Seminário em equipe formada pelos estudantes sobre a Ordem 
Social, totalizando 10 pontos.  
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