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Democracia e direitos fundamentais em face dos estados 
abertos. 

Objetivo do Grupo: O projeto busca investigar os impactos que a integração supranacional 

regional e global provoca no Estado Constitucional Nacional. Abertura, cooperação e integração 

internacional e/ou supranacional são elementos fundamentais de um novo Direito 

Constitucional, centrado no conceito de Estado Constitucional cooperativo (ou  aberto). O 

projeto também analisa os efeitos internos que o estado constitucional aberto promove ao 

assentar-se na ideia de uma sociedade plural em que o respeito as diferenças passa a ser um 

principio fundamental. Neste contexto, o Direito Constitucional  se compromete com o 

pluralismo intrínseco aos direitos fundamentais e passa a incorporar um discurso 

interdisciplinar que dialoga com outras disciplinas. Por outro lado o projeto não despreza a 

analise do equilíbrio que um discurso pautado em direitos exige, ou seja, a manutenção de uma 

sociedade democrática no contexto de um Estado Constitucional depende do sentimento de 

comunidade e de princípios universais validos para todos. Neste semestre, os estudos 

concentrar-se-ão na investigação do livro: Introdução a Sociologia do Direito de Eugen Ehrlich. 

Encontros:  Os encontros serão realizados nas quintas feiras abaixo indicadas. Das 08h30 as 

11h30, nas dependências do programa do Mestrado em Direito do UniBrasil, com exceção das 

atividades do minicurso do professor Stephan Kirste. 

Data Programação 
13/08 Apresentação da Disciplina com aula expositiva do professor abordando a temática a ser 

estudada 

27/08 Seminário Texto: MALISKA, Marcos Augusto. Introdução à sociologia do direito de Eugen Ehrlich. 

Aportes para uma Reflexão Atual sobre Pluralismo e Constituição. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2015, p. 

1-73. 

17/09 Seminário Texto: MALISKA, Marcos Augusto. Introdução à sociologia do direito de Eugen Ehrlich. 

Aportes para uma Reflexão Atual sobre Pluralismo e Constituição. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2015, p. 

75-119. 

01/10 Seminário Texto: MALISKA, Marcos Augusto. Introdução à sociologia do direito de Eugen Ehrlich. 

Aportes para uma Reflexão Atual sobre Pluralismo e Constituição. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2015, p. 

121-151. 

15/10 Aula expositiva do professor sobre o minicurso a ser ofertado pelo Prof. Stephan Kirste. 

Apresentação do palestrante, contextualização da sua obra e introdução à temática do minicurso. 

19/10 Participação no Mini-curso O DDIREITO HUMANO FUNDAMENTAL À DEMOCRACIA. Liberdade, 

autonomia e passado no Estado constitucional, ministrado pelo Prof. Dr. Stephan Kirste, 

Professor Catedrático de Filosofia do Direito da Universidade de Salzburg – Áustria. Aula: O 

Direito Humano Fundamental à Democracia. 

20/10 Participação no Mini-curso O DDIREITO HUMANO FUNDAMENTAL À DEMOCRACIA. Liberdade, 

autonomia e passado no Estado constitucional, ministrado pelo Prof. Dr. Stephan Kirste, 

Professor Catedrático de Filosofia do Direito da Universidade de Salzburg – Áustria. Aula: Somos 

donos de nós mesmos? A autodeterminação no contexto do Estado Constitucional. 
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Coordenadores: Prof. Dr marcos Augusto Maliska 

Período das atividades:  De 13/08 à 15/11/2015. 

Carga horária total: 27 horas 

 

Membros: Ainda não definidos 

 

21/10 Participação no Mini-curso O DDIREITO HUMANO FUNDAMENTAL À DEMOCRACIA. Liberdade, 

autonomia e passado no Estado constitucional, ministrado pelo Prof. Dr. Stephan Kirste, 

Professor Catedrático de Filosofia do Direito da Universidade de Salzburg – Áustria. Aula: O 

passado na perspectiva do Direito. Lembranças e esquecimento na normatização jurídica. Limites 

constitucionais 

05/11 Espaço reservado para discussão dos papers que serão elaborados. Os participantes 

individualmente ou em duplas poderão escrever paper sobre os temas abordados nos encontros 


