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Apresentação dos Direitos Humanos (DH) e sua aplicação pelo Poder Judiciário. Poder Judiciário e Desafios 
Humanos. Liberdade religiosa e direito fundamental autônomo. As três virtudes: autonomia, tolerância e pluralismo.
Os princípios da neutralidade do Estado e da liberdade Religiosa. A imunidade dos templos e a igualdade. 
Elementos vinculantes para a atuação do Poder Judiciário.

JUSTIFICATIVAS 
Os temas de Direitos Humanos são discutidos com amplitude global. Aplicar as normativas internacionais

sobre tais temas tem sido um desafio para o Poder Judiciário no Brasil.  As normas nacionais e as convenções

internacionais assinadas pelo Brasil são aplicadas de forma reduzida na fundamentação das decisões em primeiro e

segundo graus. Assim, é fundamental que a Magistratura confira efetividade ao respeito aos Direitos Humanos

quando do exercício de sua prática jurisdicional.  

OBJETIVOS DA AÇÃO EDUCACIONAL
Objetivo Geral: Aperfeiçoar o conhecimento das normas nacionais e internacionais de Direitos Humanos,

reconhecendo os conflitos existentes na aplicação das normas de Direitos Humanos e utilizando seu conteúdo

normativo nas decisões judiciais de forma frequente. 

Objetivos Específicos: 

° Assinalar a origem dos Direitos Humanos e sua história até a contemporaneidade; verificar o perfil dos

magistrados que aplicam ou não as normas de Direitos Humanos como fundamentação de suas decisões; identificar

possibilidades de fundamentação para os casos julgados rotineiramente. 

° Verificar e opinar sobre o grau de conhecimento que o TJRJ possui sobre as normas de direitos humanos

da ONU e OEA; validar os direitos humanos como instrumento de inclusão e emancipação de pessoas e grupos

menos favorecidos; aplicar as normas de Direitos Humanos dos sistemas internacionais de proteção. 

° Apresentar o tema da liberdade religiosa desvinculado de questões éticas e morais,  como um direito

fundamental, sob a ótica da inclusividade; Debater os limites deste direito, diferenciando liberdade religiosa de

liberdade  de  consciência  e  de  expressão;  assinalar  a  visão  republicana  da  questão  religiosa  como  direito

fundamental; sublinhar o tema da imunidade dos templos com análise crítica da posição do STF; argumentar sobre

os elementos vinculantes para a atuação do Poder Judiciário quando da análise de casos concretos vinculados ao

direito fundamental da liberdade religiosa. 

° O Magistrado estará apto a identificar as ações que vêm ocorrendo no plano internacional relativamente à

valorização da mulher no contexto social; opinar sobre o grau de relevância e pertinência das ações; identificar os

tipos de crimes de gênero; interpretar as questões culturais que envolvem a construção da sociedade patriarcal;

criticar a postura do Poder Judiciário nas decisões e sentenças acerca da violência sofrida por mulheres e meninas. 



PLANO DE UNIDADE DE CURSO/CRONOGRAMA
Trata-se de curso de formação continuada ministrado em 20 horas/aula (hora/aula de 50 minutos) divididas em 4

aulas com 5 horas/aula cada, conforme detalhamento abaixo. Todas as aulas estão planejadas de forma a conciliar a

exposição dialogada do tema proposto e o estudo de casos concretos, além da utilização de outras metodologias

ativas. 

AULA 1 
Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os alunos sentados em círculo - na

qual  os  docentes  farão  a  discriminação  de  conceitos  fundamentais  para  o  entendimento  do  tema.  Também

mencionarão  a  legislação  pertinente.  A  exposição  contemplará  as  informações  teóricas,  legislativas  e

jurisprudenciais. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, no máximo, 60 por cento da carga horária

de cada aula. Para a análise de situações concretas que serão extraídas dos acórdãos dos Tribunais Superiores e

Estaduais  serão utilizadas técnicas de  metodologias  ativa,  tais  como Estudo de Caso,  Simulações,  Debates  em

grupo, Oficinas, GV/GO e demais estratégias de ensinagem. Cada professor trará um acórdão pertinente à temática

abordada. Será utilizada a metodologia de sala de aula do futuro (Future Classroom Lab). Elaboração e apresentação

de  trabalhos  em  grupo  com  os  conteúdos  de  Direitos  Humanos  apresentados  e  de  propostas  concretas  de

intervenção na atuação do Poder Judiciário. Essas atividades práticas e reflexivas irão corresponder à, no mínimo,

40 por cento da carga horária de cada aula. 

Disciplina: Direitos Humanos 

Tema: DIREITOS HUMANOS NA PRÁTICA JUDICIAL 

Ementa: Apresentação dos Direitos Humanos (DH) e sua aplicação pelo Poder Judiciário.

Conteúdo programático: Origem dos Direitos Humanos. O Poder Judiciário e a fundamentação em sentenças e

acórdãos com normas de Direitos Humanos.

Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os alunos sentados em círculo - na

qual  os  docentes  farão  a  discriminação  de  conceitos  fundamentais  para  o  entendimento  do  tema.  Também

mencionarão  a  legislação  pertinente.  A  exposição  contemplará  as  informações  teóricas,  legislativas  e

jurisprudenciais. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, no máximo, 60 por cento da carga horária

de cada aula. Para a análise de situações concretas que serão extraídas dos acórdãos dos Tribunais Superiores e

Estaduais  serão utilizadas técnicas de  metodologias  ativa,  tais  como Estudo de Caso,  Simulações,  Debates  em

grupo, Oficinas, GV/GO e demais estratégias de ensinagem. Cada professor trará um acórdão pertinente à temática

abordada. Elaboração e apresentação de trabalhos em grupo com os conteúdos de Direitos Humanos apresentados

e de propostas concretas de intervenção na atuação do Poder Judiciário. Essas atividades práticas e reflexivas irão

corresponder à, no mínimo, 40 por cento da carga horária de cada aula. 

Disciplina: Direitos Humanos 

Tema: : O PODER JUDICIÁRIO E OS DIREITOS HUMANOS

Ementa: Poder Judiciário e Direitos Humanos.

Conteúdo programático: O Judiciário fluminense e as normas dos sistemas de direitos humanos da ONU e da

OEA.  Construindo  um  conceito  para  Direitos  Humanos.  Direitos  Humanos,  vulnerabilidade,  inclusão  e

emancipação. 



AULA 2
Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os alunos sentados em círculo - na

qual  os  docentes  farão  a  discriminação  de  conceitos  fundamentais  para  o  entendimento  do  tema.  Também

mencionarão  a  legislação  pertinente.  A  exposição  contemplará  as  informações  teóricas,  legislativas  e

jurisprudenciais. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, no máximo, 60 por cento da carga horária

de cada aula. Para a análise de situações concretas que serão extraídas dos acórdãos dos Tribunais Superiores e

Estaduais  serão utilizadas técnicas de  metodologias  ativa,  tais  como Estudo de Caso,  Simulações,  Debates  em

grupo, Oficinas, GV/GO e demais estratégias de ensinagem. Cada professor trará um acórdão pertinente à temática

abordada. 

Elaboração e apresentação de trabalhos em grupo com os conteúdos de Direitos Humanos apresentados e de

propostas  concretas  de  intervenção na  atuação  do Poder  Judiciário.  Essas  atividades  práticas  e  reflexivas  irão

corresponder à, no mínimo, 40 por cento da carga horária de cada aula. 

Disciplina: Direitos Humanos 

Tema: : Liberdade Religiosa .

Ementa: Liberdade religiosa e direito fundamental autônomo. As três virtudes: autonomia, tolerância e pluralismo.

Os  princípios  da  neutralidade  do  Estado  e  da  liberdade  Religiosa.  A  imunidade  dos  templos  e  a  igualdade.

Elementos vinculantes para a atuação do Poder Judiciário. 

Conteúdo programático: Liberdade Religiosa, Liberdade de Consciência e Liberdade de Expressão - Diferenças -

A Fundamentalidade do Direito à Liberdade Religiosa - A Defesa dos Grupos Minoritários: uma Visão Inclusiva do

Direito  Fundamental  de  Crença  -  Neutralidade  do  Estado  -  O  Princípio  Republicano  e  sua  Influência  no

Tratamento do Direito Fundamental  de Culto,  Credo e Crença -  Aspectos  Fiscais  da Liberdade Religiosa -  A

posição do STF - Elementos Vinculantes para a Atuação do Poder Judiciário em tema de liberdade religiosa. 
AULA 3
Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os alunos sentados em círculo - na

qual  os  docentes  farão  a  discriminação  de  conceitos  fundamentais  para  o  entendimento  do  tema.  Também

mencionarão  a  legislação  pertinente.  A  exposição  contemplará  as  informações  teóricas,  legislativas  e

jurisprudenciais. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, no máximo, 60 por cento da carga horária

de cada aula. Para a análise de situações concretas que serão extraídas dos acórdãos dos Tribunais Superiores e

Estaduais  serão utilizadas técnicas de  metodologias  ativa,  tais  como Estudo de Caso,  Simulações,  Debates  em

grupo, Oficinas, GV/GO e demais estratégias de ensinagem. Cada professor trará um acórdão pertinente à temática

abordada. Será utilizada a metodologia de sala de aula do futuro (Future Classroom Lab). Elaboração e apresentação

de  trabalhos  em  grupo  com  os  conteúdos  de  Direitos  Humanos  apresentados  e  de  propostas  concretas  de

intervenção na atuação do Poder Judiciário. Essas atividades práticas e reflexivas irão corresponder à, no mínimo,

40 por cento da carga horária de cada aula. 

Disciplina: Direitos Humanos 

Tema: : GÊNERO E DIREITOS HUMANOS – A EDUCAÇÃO DAS MENINAS.

Ementa:  Mecanismos  e  instrumentos  ratificados  pelo  Brasil  no  Sistema  Interamericano  e  universal  sobre  a

violência e direitos humanos das mulheres e meninas. Conceitos de gênero, Direitos Humanos e cidadania das

mulheres. Princípios de igualdade e não discriminação. Patriarcado. O feminismo e a sua contribuição. Violência

baseada no gênero. A lei nº 11.340/06 contra a violência doméstica. Ciclo da violência. Barreiras ao acesso à justiça.



Casos concretos de violação de Direitos Humanos das Mulheres.

Conteúdo programático: Mecanismos e instrumentos ratificados pelo Brasil no Sistema Interamericano universal

sobre a violência e direitos humanos das mulheres. CEDAW. Protocolo Facultativo da CEDAW. Recomendação n

º 19. Convenção de Belém do Pará. Estatuto de Roma. Relator Especial da ONU sobre Violência contra a Mulher.

Observações finais sobre Estado Brasileiro sobre a violência contra as mulheres. Estrada real para a igualdade. A lei

nº 11.340/06 contra a violência doméstica. Estrutura regulatória. Finalidade. Medidas de protetivas de urgência.

Direitos  protegidos.  Identificação  dos  principais  obstáculos  para  a  implementação  da  lei.  Casos  concretos  de

violação de Direitos Humanos das Mulheres. 
AULA 4
Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os alunos sentados em círculo - na

qual  os  docentes  farão  a  discriminação  de  conceitos  fundamentais  para  o  entendimento  do  tema.  Também

mencionarão  a  legislação  pertinente.  A  exposição  contemplará  as  informações  teóricas,  legislativas  e

jurisprudenciais. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, no máximo, 60 por cento da carga horária

de cada aula. Para a análise de situações concretas que serão extraídas dos acórdãos dos Tribunais Superiores e

Estaduais  serão utilizadas técnicas de  metodologias  ativa,  tais  como Estudo de Caso,  Simulações,  Debates  em

grupo, Oficinas, GV/GO e demais estratégias de ensinagem. Cada professor trará um acórdão pertinente à temática

abordada. Será utilizada a metodologia de sala de aula do futuro (Future Classroom Lab). Elaboração e apresentação

de  trabalhos  em  grupo  com  os  conteúdos  de  Direitos  Humanos  apresentados  e  de  propostas  concretas  de

intervenção na atuação do Poder Judiciário. Essas atividades práticas e reflexivas irão corresponder à, no mínimo,

40 por cento da carga horária de cada aula. 

Disciplina: Direitos Humanos 

Tema: : : DIREITOS HUMANOS E A QUESTÃO RACIAL.

Ementa: Identidade racial como construção histórica. Raça e etnia. Espaços reservados pela sociedade. Identidade

e democracia racial. Colorismo. O símbolo de integração. Parâmetro normativo. Decisões judiciais. 

Conteúdo programático: Construção histórica de raça. Estudo acadêmico de raça e etnia. A educação transversal.

A repetição do sistema exclusivo. Espaços de aceitação da sociedade brasileira  como forma de estigmatização:

Identidade racial e o mito da democracia racial. A diversidade de cores dentro do conceito racial como forma de

ausência de consciência ou de integração. Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação  Étnico-Racial,  com promulgação  pelo  Decreto  nº  65.810/69.  Lei  12.288  de  2010,  Estatuto  da

Igualdade Racial. Lei nº. 12.033/94. O STF decidiu, no HC 86.452, ser imprescritível ofensa de conteúdo racial. HC

82.424 .

Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os alunos sentados em círculo - na

qual  os  docentes  farão  a  discriminação  de  conceitos  fundamentais  para  o  entendimento  do  tema.  Também

mencionarão  a  legislação  pertinente.  A  exposição  contemplará  as  informações  teóricas,  legislativas  e

jurisprudenciais. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, no máximo, 60 por cento da carga horária

de cada aula. Para a análise de situações concretas que serão extraídas dos acórdãos dos Tribunais Superiores e

Estaduais  serão utilizadas técnicas de  metodologias  ativa,  tais  como Estudo de Caso,  Simulações,  Debates  em

grupo, Oficinas, GV/GO e demais estratégias de ensinagem. Cada professor trará um acórdão pertinente à temática

abordada. Será utilizada a metodologia de sala de aula do futuro (Future Classroom Lab). Elaboração e apresentação

de  trabalhos  em  grupo  com  os  conteúdos  de  Direitos  Humanos  apresentados  e  de  propostas  concretas  de



intervenção na atuação do Poder Judiciário. Essas atividades práticas e reflexivas irão corresponder à, no mínimo,

40 por cento da carga horária de cada aula. 

Disciplina: Direitos Humanos 

Tema: : A POLÍTICA EXTERNA DO BRASIL E OS DIREITOS HUMANOS 

Ementa: A política externa do Brasil e as relações humanas 

Conteúdo programático: Origem dos DH e a Diplomacia. A política externa Brasileira e a atuação social.  A

atuação precípua do Brasil na questão humanística da América do Sul. Proteção de pessoas LGBTI. As principais

demandas  internacionais  em  DH.  Investimentos  em  infraestrutura  em  economias  emergente  e  países  em

desenvolvimento.  Arquitetura  financeira  internacional  e  a  influência  econômica  na  efetivação dos  DH. Fluxos

financeiros internacionais  e  reflexos nos países em desenvolvimento.  Cumprimento dos tratados e convenções

internacionais. A fiscalização do cumprimento dos DH por organismos internacionais. 

Sistema de avaliação  e Certificação
Do aluno: Na formação dos magistrados entende-se a avaliação como um processo contínuo e sistemático, sendo

concebida  como parte  integrante  do  processo  de  ensinoaprendizagem.  Ela  deve  ocorrer  com foco  na  prática

profissional,  em  todos  os  momentos  do  processo  de  aprendizagem,  mediante  diversos  instrumentos  e

procedimentos avaliativos e articulados com todos os objetivos das ações educacionais planejadas. A análise da

capacidade de aplicar o conhecimento para solucionar questões que surjam no exercício profissional será realizada

pelo docente a cada aula, o que possibilitará ao participante receber orientações para corrigir e aperfeiçoar o seu

processo de aprendizagem. Assim a avaliação será realizada ao longo de todo o curso para que os participantes

tenham oportunidade de  receber  os  necessários  feedbacks  dos  docentes  de  cada  tema.  Ademais,  o  sistema de

avaliação deverá procurar reproduzir ao máximo as situações que exigirão aplicação dos conhecimentos adquiridos.

O coordenador iniciará esse processo por meio de uma avaliação diagnóstica, quando verificará o conhecimento

prévio dos alunos sobre o conteúdo a ser estudado. Essa avaliação poderá ser feita com a utilização da técnica de

Brainstorm. A seguir haverá uma verificação das dificuldades de aprendizagem e caracterização das possíveis causas

das mesmas para que, nesse caso, possa haver um redirecionamento das ações pedagógicas. Ao longo do curso, o

coordenador avaliará a aquisição

progressiva do conhecimento e das aptidões, mantendo anotação sobre cada orientando em particular. As horas

finais de cada aula serão destinadas às discussões e debates a partir das situações concretas apresentadas sob a forma

de casos, conforme a proposta de metodologia ativa presente na Instrução Normativa nº1/2017. Nesse momento

também  será  avaliada,  pelo  professor,  a  capacidade  dos  magistrados  de  aplicar  o  conhecimento  obtido  para

solucionar as questões que surgirão no seu exercício profissional. Caso o coordenador considere insatisfatório o

resultado final, apontará as deficiências e dará novo prazo para a reapresentação do trabalho. O passo a passo da

avaliação é o instrumento utilizado pelo coordenador para aquilatar o progresso do conhecimento e a aquisição de

aptidões/competências/habilidades para o exercício da função. A meta da avaliação neste curso é aferir a aquisição

de  conhecimento  e  de  aptidões  necessárias  por  parte  dos  orientandos  para  o  enfrentamento  das  eventuais

dificuldades  detectadas na  aplicação das  normas respectivas.  A medição do grau de aprendizagem tem alcance

eminentemente prático. Se os objetivos do curso se realizaram, então a metodologia pode ser repetida em cursos

similares; se um ou mais objetivos não se realizaram, cabe uma revisão da metodologia a ser aplicada aos mesmos



orientandos como aos cursos futuros. O sistema de avaliação está fundado em alguns pressupostos como: postura

de participação do magistrado nas discussões em grupo, o interesse pelo aprendizado, o relacionamento interpessoal

de colaboração e a apresentação do trabalho final. O processo de avaliação do cursista será baseado também nos

seguintes critérios: assiduidade e pontualidade, exigindo-se frequência mínima de 75%, cujo controle será realizado

através de registro eletrônico de presença; conhecimento, postura, interesse e participação, além de trabalho em sala

a ser  realizado pelo cursista  consistindo na solução do caso concreto apresentado em cada aula.  Será aplicado

também  o  Registro  Reflexivo,  formulário  de  auto  avaliação  dos  magistrados  que  busca  aferir  a  mudança  de

comportamento,  a  obtenção  dos  resultados  pretendidos  e  a  aplicabilidade  do  conhecimento  adquirido  à  vida

profissional. 

Do Curso: O magistrado-aluno preencherá um formulário de reação, conforme escala de valores para cada quesito,

alinhada às diretrizes da ENFAM, tais como: a estrutura do curso (quanto ao programa e metodologia aplicada),

adequação da carga horária ao desenvolvimento dos temas, desenvolvimento dos temas de acordo com os objetivos

específicos, avaliação dos professores, qualidade da infraestrutura, do material de apoio e da equipe da Escola.  
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