V SEMANA JURÍDICA DA UNIFG: “O LEGADO DOS 30 ANOS DA
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA: DEMOCRACIA, SOCIEDADE E
NOVOS DIREITOS”
GRUPOS DE TRABALHO (GT’s)
GT 1: DIREITO, LITERATURA E HUMANIDADES NO CONTEXTO
CONSTITUCIONAL
Estudos e pesquisas que envolvam reflexões de caráter teórico
acerca de temas referentes à história, linguagem, narrativas,
hermenêutica, teoria da decisão judicial, representações da justiça,
aplicação de normas jurídicas, efetividade dos direitos e garantias
constitucionais a partir de um marco teórico do movimento “Direito e
Literatura”.
Serão aceitas pesquisas com viés constitucional que se desenvolvam
a partir de quaisquer das formas de intersecção relacionadas a Direito
e Humanidades, como Direito e Música, Direito e Cinema, Direito e
Artes e análises correlatas.
GT 2: JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E ESTADO DEMOCRÁTICO
DE DIREITO: OBSTÁCULOS E SUPERAÇÕES NOS 30 ANOS DA
CONSTITUIÇÃO
Este grupo de trabalho se destina a estudos e
vinculem ao caráter democrático da Constituição
anos depois de sua promulgação, ainda enfrenta
acerca de sua eficácia enquanto instrumento de
destinado a limitar os discursos de autoridade.
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Serão aceitas pesquisas que abordem os temas História e
Constitucionalismo; Teoria do Direito e do Estado; Democracia e
Legitimidade; Soberania, poder e violência; violação de direitos
fundamentais e crises econômicas; direitos humanos; direitos sociais;
políticas públicas; compliance e Novos Direitos.
GT 3: ACESSO À JUSTIÇA, DIREITO PRIVADO E EFETIVIDADE
CONSTITUCIONAL
Estudos e pesquisas que visem refletir a respeito dos fenômenos
ocorridos no âmbito do direito privado, além investigar e avaliar o
funcionamento e a atuação do sistema judiciário, destacando-se
temas como direito civil, processo civil, direito processual

democrático, direito à propriedade, direito das famílias, direito
empresarial e outros que pressupõem a identificação de vínculos
nessa área de concentração, bem como os meios de solução de
conflitos (mediação, conciliação, arbitragem, constelação e outros).
GT 4: ESTUDOS FILOSÓFICOS, TEORIAS DA DEMOCRACIA E O
ESTADO BRASILEIRO
Abarca estudos que reflitam filosoficamente sobre as bases de
formação do Estado brasileiro, teorias clássicas da política, a história
do constitucionalismo brasileiro e a democracia e que tenham por fim
situar o Direito na sociedade, bem como fornecer uma visão
panorâmica das histórias do pensamento jurídico e da dogmática
jurídica em seus modelos básicos: analítico, hermenêutico e decisório.
Serão aceitas pesquisas que tratem de temas como justiça, ética,
democracia, sociedade, indivíduo e as interrelações e fenômenos que
os envolvem no contexto constitucional e que abordem o
desenvolvimento do Estado Brasileiro, o movimento constitucionalista,
as revoluções, as ditaduras e redemocratizações, o presidencialismo
e o impeachment. Além disso, pesquisas que se proponham a
problematizar a democracia sob seus diversos vieses e versões, o
poder soberano e o estado de exceção.
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Estudos e pesquisas que abordam o Direito Penal sob uma
perspectiva constitucional, sobretudo à luz da teoria dos Direitos
Fundamentais. Objetiva tratar de temas como o (des)cumprimento de
garantias constitucionais, o sistema prisional, a cominação de penas,
teoria do delito, combate à corrupção e novas perspectivas acerca do
Processo Penal a partir de uma reflexão situada no Direito Penal de
emergência.
Abarca estudos teóricos e laboratórios jurisprudenciais acerca de
questões penais de viés material, processual e constitucional. O
diálogo sobre a temática oportuniza a disseminação de conceitos
como o abolicionismo penal, garantismo, ressocialização, estado de
coisas inconstitucional, dentre outros.
GT 6 - POLÍTICA URBANA E DIREITO À CIDADE
Estudos e pesquisas que se proponham a discutir, sob uma ótica
constitucional, o Direito à Cidade como um reflexo da dignidade

humana, considerando os princípios, diretrizes e instrumentos
jurídico-urbanísticos regulamentados pela Lei 10.257/01 (Estatuto da
Cidade) como ponto de partida para analisar os aspectos teóricos,
práticos e jurisprudenciais que permeiam a efetividade ou
inefetividade jurídica do exercício do direito à cidade no contexto
democrático previsto pela Constituição brasileira.
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Estudos e pesquisas de caráter crítico que abordem lutas políticas e
construções jurídico-constitucionais relacionadas às garantias
constitucionais, à heteronormatividade e aos direitos à diversidade.
Abarca temas como críticas queers ao Direito e ao Estado; territórios
de direitos dos povos e comunidades tradicionais; gênero e
diversidade sexual; direito internacional, migrações, refúgio e
proteção da pessoa humana, além de temas relacionados à liberdade
em suas diversas facetas: cultura, religião, pluralidade de constituição
familiar e outras temáticas que remetam a diversidade e o
desenvolvimento da sociedade.
GT 8: TUTELA CONSTITUCIONAL E DIREITOS TRABALHISTA E
PREVIDENCIÁRIO
Estudos que visem refletir a respeito dos fenômenos ocorridos no
âmbito do Direito do Trabalho e do Direito Previdenciário. Serão
aceitas pesquisas teóricas e empíricas que abordem os direitos
sociais sob uma perspectiva histórica e constitucional; a formação,
evolução, princípios e a tutela constitucional da Previdência Social
frente aos novos desafios da contemporaneidade; o acesso à Justiça
do Trabalho e a adequação da reforma legislativa trabalhista perante
as garantias constitucionais.

