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DIREITO HUMANOS 

1. Conteúdo do princípio jurídico da dignidade da pessoa humana segundo a 

jurisprudência 

O que poderá ser abordado? 

Sugestão do professor (Vídeo de 10 minutos, TCC ou pós graduação):  Nesse caso, 

sugere-se a elaboração de uma pesquisa jurimétrica sobre o tema. Por exemplo, é possível 

fazer levantamento na jurisprudência trabalhista, com análise dos acórdãos dos TST ou 

dos maiores TRTs pela busca da palavra-chave “dignidade da pessoa humana”. No caso, 

é possível entender se há uma disparidade ou uniformidade em relação ao conteúdo que 

essas decisões conferem ao princípio da dignidade da pessoa humana. É possível verificar 

se os tribunais adotam ou não um conceito para o princípio ou se o tema é apenas 

mencionado nas decisões. 

Indicação bibliográfica: 

- BELTRAMELI NETO, Silvio. Curso de Direitos Humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2021. Capítulo 3 

 

 

2. Dever de proteção dos direitos humanos pelo Poder Judiciário 

O que poderá ser abordado? 

Sugestão do professor (Vídeos de 10 minutos, TCC ou pós-graduação): É possível 

discutir o que significa o poder de proteção dos direitos humanos pelo Poder Judiciário à 

luz da Constituição Federal e dos tratados internacionais, em especial, nesse segundo 

caso, pois os Estados devem adotar todas providências para fazer valer os direitos ali 

previstos. Vale ressaltar que os direitos humanos ingressam em nosso ordenamento por 

força do art. 5º, § 2º e 3º da Constituição Federal. Recomenda-se a adoção de um estudo 

bibliográfico e dedutivo para demonstrar as consequências, inclusive internacionais, caso 

o Poder Judiciário falhe na proteção dos direitos humanos. 
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 Indicação bibliográfica: 

- BELTRAMELI NETO, Silvio. Curso de Direitos Humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2021. Item IV do Capítulo IV. 

 

3. Convivência entre as normas de direitos humanos nacionais e normas de 

direitos internacional. 

O que poderá ser abordado? 

Sugestão do professor (Vídeos de 10 minutos, TCC ou pós-graduação): Recomenda-

se a abordagem acerca da discussão quanto ao fim a divisão entre as ordens nacionais e 

internacionais no ordenamento jurídico. Nesse contexto, insere-se o tema da convivência 

harmônica entre as ordens nacional e internacional mediadas pelo princípio “pro persona” 

(em caso de conflito, prevalece a norma que mais protege o indivíduo). O tema também 

traz discussões sobre os limites da soberania nacional na proteção de direitos humanos. 

Indicação bibliográfica: 

- BELTRAMELI NETO, Silvio. Curso de Direitos Humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2021. Capítulo V. 

 

4. Vinculação das empresas ao cumprimento das normas de Direitos Humanos. 

Legislação brasileira e Direito Internacional. 

O que poderá ser abordado? 

Sugestão do professor (Vídeos de 10 minutos, TCC ou pós-graduação): Nesse caso, 

é possível abordar o tratamento do assunto no âmbito da legislação brasileira e do direito 

internacional. Com relação ao âmbito internacional, é importante ressaltar que inexiste 

órgão de responsabilização, mas já há caminhos sendo traçados a respeito. 

Indicação bibliográfica: 

- BELTRAMELI NETO, Silvio. Curso de Direitos Humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2021. Item 2.3 do Capítulo VI. 
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5. Controle de convencionalidade 

O que poderá ser abordado? 

a) Sugestão do professor (Vídeos de 10 minutos, TCC ou pós-graduação): Abordar o 

tema do controle de convencionalidade, que compreende o controle de validade de uma 

norma nacional à luz dos compromissos internacionais de direitos humanos. É possível 

associar uma análise com dispositivos da Lei da Reforma Trabalhista. Nesse caso, a 

análise pode ocorrer de forma bibliográfica ou jurisprudencial para se verificar como os 

tribunais abordam a questão. 

 

Indicação bibliográfica: 

- BELTRAMELI NETO, Silvio. Curso de Direitos Humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2021. Item 2.3 do Capítulo VII item 8. 

- BELTRAMELLI NETO, Silvio; COSTA, Ângelo Fabiano Farias da; MONTEIRO, 

Ana Cláudia Rodrigues Bandeira. Reforma Trabalhista na visão de Procuradores 

do Trabalho. Salvador: Juspodivm, 2018. 

 

 

6. Concepção de trabalho decente segundo a OIT. Conteúdo e finalidade. 

O que poderá ser abordado? 

Sugestão do professor (Vídeos de 10 minutos, TCC ou pós-graduação): É possível 

abordar o conceito de trabalho decente para a OIT, traçar o conteúdo e a finalidade desse 

instituto no âmbito do direito do trabalho. 

Indicação bibliográfica: 

- BELTRAMELI NETO, Silvio. Curso de Direitos Humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2021. Item 2.3 do Capítulo XIII. 
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7. Aplicação de direitos trabalhistas pelo sistema interamericano de proteção de 

direitos humanos. 

O que poderá ser abordado? 

Sugestão do professor (Vídeos de 10 minutos, TCC ou pós-graduação): É possível a 

realização de um levantamento das decisões da Comissão Interamericana de Direitos 

humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos em casos que envolveram a 

violação de direitos humanos no campo das relações de trabalho. Há casos recentes que 

últimos anos que podem render análise completa do assunto. 

Indicação bibliográfica: 

- BELTRAMELI NETO, Silvio. Curso de Direitos Humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2021. Capítulo XI. 
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