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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  TEORIAS DA JUSTIÇA 

DOCENTE DÉCIO VIEIRA DA ROCHA 

CÓDIGO GRDDIR021 SEMESTRE 2023.1 PERÍODO 3º NATUREZA OBRIGATÓRIA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

Justificativas e implicações práticas de diferentes Teorias da Justiça. Bem-estar. Liberdade. Igualdade. Virtude. 
Pluralismo. Utilitarismo clássico e contemporâneo. Liberalismo: igualitarismo e libertarianismo. Comunitarismo. 
Teorias Críticas. As implicações empíricas de proposições teóricas sobre Estado, Sociedade Civil e Economia. As 
dificuldades práticas de construção de modelos jurídico-políticos para a concretização dos ideais de igualdade e 
liberdade pensados pelas teorias da justiça. 

OBJETIVOS 
Compreender e saber utilizar instrumentalmente diferentes ideias de justiça, de modo a desenvolver a capacidade de 
apresentar e discutir a solução de problemas sociais e o desenho de instituições. 

METODOLOGIA Socrático com participação ativa e  conduzida. 

HABILIDADE 
 

Exigência MEC 
 

RESOLUÇÃO nº 
5, 18 de 

dezembro de 
2018 

 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira 
comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização 
da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

 Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.  

X Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 Introdução e Apresentação do Curso:  O Que é Justiça? Conceitos Preliminares e problemas básicos 

2 A justiça entre a fortuna e a virtú. 

3 Estado e Justiça: Leviatã 

4 O direito à propriedade como liberdade. 

5 Da servidão ao contrato social. 

6 A justiça constituída na evolução racional dos hábitos. 

7 Princípios do utilitarismo. 

8 Refinando o utilitarismo. 

9 Liberalismo e justiça 

10 Autonomia moral e justiça como fontes da liberdade. 

11 Justiça como ideologia burguesa. 

12 Igualdade jurídico-institucional; Igualdade jurídica e desigualdade de classes. 
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13 Existe um bem comum? Justiça como fim e não como princípio. 

14 Participação e democracia; uma reação contra o elitismo. 

15 Justiça como equidade. O reencontro do indivíduo e da sociedade no liberalismo. 

16 O liberalismo igualitário. 

17 A crítica libertária da justiça. Autonomia, contratos e estado mínimo. 

18 Liberalismo e os limites da justiça. 

19 Igualdade complexa; uma visão comunitária. 

20 O liberalismo político. Revisões sobre a justiça como equidade 

21 Desenvolvimento como liberdade. A insuficiência das repostas liberais a autonomia dos indivíduos. 

22 Aplicação das capacidades; Deficiência, animais não humanos e nacionalidade. “Gaps” do liberalismo igualitário.  

23 Teoria crítica dos grupos minoritários; o problema do universalismo. 

24 Participação e inclusão como processos de justiça. 

25 Gênero como categoria central de justiça; os problemas da análise centrada na classe 

26 Redistribuição e/ou reconhecimento? 

27 Uma constituição comunitária? Implicações das teorias da justiça sobre a CF de 1988. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Textos-Reação (20%). Prova Presencial (40%). Prova Presencial (40%). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

MILL, John Stuart. Sobre o Utilitarismo, São Paulo: Ideias e Letras, 2016. 
RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça, São Paulo: Martins Fontes, 2016. 
KANT, Immanuel. “Autonomia Moral” (Fundamentação da Metafísica dos Costumes).  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
NUSSBAUM, Martha C. Fronteiras da justiça: deficiência, nacionalidade, pertencimento a espécie. São Paulo : Editora 
WMF Martins Fontes, 2013. 
FRASER, Nancy. From redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a ‘postsocialist’ age. In: S. Seidman; J. 
Alexander. (orgs.), The New Social Theory Reader, London: Routledge, 2001. 
CITTADINO, G.. Pluralismo, Direito e Justiça Distributiva. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. v. 1. 246p . 
WALZER, Michael. Spheres of Justice: A defense of pluralism and equality, Basic Books, 1983. 
YOUNG, Iris Marion. Justice and the Politics of Difference, Princeton: Princeton University: 1990. 
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