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I. Objetivo
A proposta do curso é fixar conceitos de Direito fundamentais para uma produção jornalística correta e precisa; estabelecer uma
base teórica mínima no campo dos direitos humanos; pôr os alunos em contato com as bases do Direito Penal, Público e Internacional; debater grandes temas e as polêmicas jurídicas correntes que são objeto da cobertura jornalística e acompanhar casos
de legislação em gestação; tratar das normas jurídicas que incidem sobre a profissão (tanto o histórico de legislação quanto as
decisões judiciais importantes que têm sido tomadas).
II. Ementa
1º eixo – Direitos Humanos: Constituição. A visão de Norberto Bobbio: os fundamentos dos direitos do homem; historicidade
dos direitos e sua proliferação por especificação; as limitações intrínsecas das normas programáticas como “direito em sentido
fraco”. O histórico de elaboração e as polêmicas suscitadas pelos três Programas Nacionais de Direitos Humanos do Brasil redemocratizado. Investigação sobre em que medida aprofundam ou desafiam os princípios norteadores da Constituição de 1988.
2º eixo – Alicerces do Direito: (a) ação, processo, princípios gerais, sujeitos do processo (juiz, autor e réu, advogado, Ministério
Público); atos processuais, vícios dos atos processuais; provas (b) Poder Judiciário: funções, estrutura, competência; STF, STJ, TJs,
juízos de primeiro grau, CNJ; (c) Ministério Público: origens, funções, princípios, garantias, relação com o Judiciário (d) O advogado. Investigação policial. Questões recorrentes na cobertura jornalística: mandado de segurança; liminar; homicídio (dolo,
culpa, dolo eventual); habeas corpus; tribunal do júri; prisão em flagrante, temporária, preventiva. Bobbio: a discussão sobre
pena de morte.
3º eixo – Direito Público: Administração pública: peculato, concussão, prevaricação, licitações direcionadas; operações da Polícia Federal; efeitos da declaração de estado de emergência; orçamento e execução orçamentária. Direito Tributário. Participação popular na Constituição de 88 – referendo, plebiscito e projetos de lei de iniciativa popular. A polêmica Conferências Nacionais x direcionamentos ideológicos/partidários. Bobbio: as razões para a tolerância.
4º eixo – Direito Internacional: ONU e Declaração Universal dos Direitos do Homem; os mecanismos para a negociação e adoção de tratados internacionais; as diferenças entre Tribunal Penal Internacional e Corte Internacional de Justiça; OMC, OMS e
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Bobbio: a herança da Revolução Francesa.
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1º BIMESTRE
feriado de Carnaval para diurno e Páscoa para noturno :: não altera quantidade de aulas ::
apresentações; Uma decomposição do nome do curso – a legislação em gestação no Congresso e a interpretada pelo STF como objeto de estudo; Os 4 eixos fundamentais do curso; indicação do livro do semestre (A Era
dos Direitos, de Norberto Bobbio)
‘DNA’ da notícia como ponto de partida para a importância de uma base mínima em temas jurídicos
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3): Atração do foco em um momento de entressafra de pautas;
Como foi elaborado; Quais polêmicas suscitou: Comissão da Verdade, remoção de símbolos religiosos de repartições públicas, audiências públicas em casos de invasão de terras, união civil homossexual, controle da mídia,
aborto; Como o assunto morreu, por enquanto
Histórico das Constituições; constituinte; emendas constitucionais
Constituição Federal de 1988: destaques do artigo 5º e do art 220 ss
Bobbio: natureza dos direitos do homem, historicidade
Bobbio: proliferação de direitos por especificação; gerações de direitos; direito forte x direito fraco
legislação e jurisprudência em formação: o projeto de lei contra a homofobia; aborto de feto anencéfalo
palestra: Lei Anti-Homofobia
2º BIMESTRE
feriado de Corpus Christi numa 5ª-f :: noturno terá uma aula a menos ::
função do Direito; soluções parciais; mediação; processo; juiz antes do legislador; lei; liminar, exemplo jornalisticamente relevante
princípios do proceso: imparcialidade, igualdade, contraditório, ampla defesa, princípio dispositivo, motivação,
duplo grau. Código Penal, artigos 1º e 17
Ministério Público (CF, artigo 127 e ss); Advocacia (CF 133); STF, STJ e TJs; CP artigo 18 – dolo (e dolo eventual)
e culpa (imprudência, negligência e imperícia); o ‘causo’ Hércules
homicídio e latrocínio; crime impossível
reclusão e detenção; prisões provisórias (propostas recentes de alteração das regras); prisão em flagrante;
habeas corpus; prescrição; inquérito policial; limitações do trabalho de polícia científica no Brasil
Bobbio: pena de morte, histórico; Beccaria; argumentos; exceção; penas proibidas na CF (art 5º, XLVII); pesquisas de opinião sobre pena de morte; legítima defesa do Estado
palestra: Tribunal do Júri
palestra: Polícia
3º BIMESTRE
:: atenção noturno :: feriado da Independência numa 4ª-feira; faculdade prevê aula normal 5ª-f
Direito Público: princípio da legalidade estrita
concussão, peculato e prevaricação
princípios das licitações públicas
plebiscito, referendo e iniciativa popular
o caso Ficha Limpa; réu e culpado; trânsito em julgado; instrumentalização político-partidária do Judiciário
Bobbio: as razões da tolerância
Imprensa: censura prévia; injúria, difamação e calúnia; direito de resposta
Intolerância nas redes sociais: dilemas jurídicos da era digital
Palestra: Internet, Crimes Digitais e Direitos Autorais
4º BIMESTRE
:: atenção noturno :: feriado de NSA e Finados em quartas-feiras; faculdade prevê aula normal 5ª-f
feriado de Proclamação da República numa 3ª-feira, com ponte na 2ª :: diurno terá uma aula a menos ::
Direito Internacional, um ‘direito sem dentes’
Tribunal Penal Internacional e Corte Internacional de Justiça
Declaração Universal dos Direitos do Homem e estrutura da ONU
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa
Comparação entre DUDH, DDHC e CF
Bobbio: a herança da Revolução Francesa
Palestra: Aborto, Tribunais Brasileiros, Religião e Legislação Internacional Comparada
revisão geral do curso

