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O1
Sobre a FMP



Bem-vindo à FMP

> A Fundação Escola Superior do Ministério Público 

(FMP) foi criada em 30 de novembro de 1983 por 

promotores e procuradores de Justiça do Estado.  

 

> Somos uma Instituição de ensino privada, especializada 

no ensino jurídico, por isso carregamos o nome do 

Ministério Público, órgão responsável pela defesa dos 

interesses da sociedade.

Com 38 anos de atuação na preparação  

e qualificação de estudantes e profissionais da área 

jurídica, possuímos foco exclusivo no Direito.
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> Começamos nossas atividades oferecendo cursos 

preparatórios para concursos públicos voltados às 

carreiras jurídicas e cursos de especialização em nível de 

Pós-Graduação. Atualmente, além do tradicional curso 

Preparatório, oferecemos curso de Graduação em Direito, 

Pós-Graduação, nas modalidades presencial e EaD, 

cursos de Aperfeiçoamento e Mestrado. Oferecemos, 

também, cursos presenciais e a distância na modalidade 

In Company, atendendo às necessidades do mercado de 

acordo com a realidade de cada empresa.

> Temos um ensino de referência, em que a tradição 

apura a busca de respostas para os desafios 
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contemporâneos de um país mais justo. Estamos 

construindo nosso futuro a partir do legado que nos 

trouxe até aqui: uma educação que melhora o mundo.

RECONHECIMENTOS
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O2
O que é LLM?



> Os cursos de pós-graduação podem ser de  

dois tipos:

Lato Sensu Stricto Sensu

O que é LLM?

1 2

Especializações Mestrados, Doutorados  
e Pós-Doutorados 

> Os cursos do tipo lato sensu (especializações) são 

indicados para profissionais que buscam se especializar 

em determinados assuntos. Na área de Administração 

existem os famosos MBA’s (Master Business 

Administration), que são um tipo de especialização  

(lato sensu, mas com foco em gestão).

> Agora fica fácil entender o que é um LLM! É uma 

abreviação do Latin Legum Magister, o que significa 
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Master of Laws e trata-se de um diploma de  

pós-graduação (especialização) em Direito utilizado 

internacionalmente. No Brasil, o LLM é uma pós-

graduação Lato Sensu. É ideal para os profissionais que 

almejam um curso com bases teóricas sólidas, mas com 

um foco maior na prática do Direito.

O LLM é para o Direito o que o MBA é para a 

Administração. Um curso com ênfase na parte prática 

do Direito. 

Quando o aluno escolhe um curso de especialização 

(popularmente conhecido como pós-graduação), quer 

um aprendizado mais prático, orientado para a sua 

carreira, seja ela pública ou privada.

 9



O3
O que vou aprender  
no Curso?



O Curso
O LLM em Direito e Prática Constitucional   

é um curso online, certificado pelo MEC e com  

a qualidade dos cursos presenciais da FMP.

> O Direito Constitucional é o núcleo de todo o sistema 

jurídico, sendo no âmbito da Constituição tomadas as 

decisões políticas fundamentais acerca do Estado, da 

sociedade e, notadamente, da relação entre ambos; 

entrementes, o estudo do Direito Constitucional releva 

para todas as pessoas, bem como para os atores de 

quaisquer dos ramos do Direito, uma vez que todas as 

áreas jurídicas encontram-se vinculadas aos ditames 

constitucionais. Nessa linha, o primeiro passo requer 

a compreensão acerca do próprio Estado (de Direito) 

instituído pela Constituição Federal de 1988 e de todos os 
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> O curso é separado em oito módulos:

princípios que estruturam essa grandeza; nesse contexto, 

especial atenção deve ser vertida em face da relação, em 

Estado de Direito, a envolver a jurisdição constitucional 

e o legislador democraticamente eleito, âmbito no 

qual, diversos temas serão objeto de atenção, como, 

por exemplo, interpretação constitucional, democracia, 

ativismo judicial e o papel dos direitos fundamentais.
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MÓDULO 01

JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL  
E LEGISLADOR DEMOCRATICAMENTE ELEITO  
EM ESTADO DE DIREITO

> Nesta Unidade, busca-se desenvolver um conceito atual de Estado 
de Direito, entendendo-o como dotado de um sentido material, a partir 
do qual resta vinculado à promoção, proteção e respeito da dignidade 
da pessoa humana; para cumprir esse vínculo substancial, o Estado de 
Direito deve incorporar alguns princípios, denominados fundamentais 
ou estruturantes; uma vez compreendido o Estado de Direito enquanto 
macroconceito ou ideia síntese, definidos e estudados todos os seus 
princípios estruturantes, a atenção deve ser direcionada para uma 
relação específica – talvez a de compreensão mais tormentosa de 
toda a sistemática organizacional do Estado –, qual seja a relação a 
envolver a jurisdição constitucional e o legislador democraticamente 
eleito. 

Disciplinas: 
> Estado de Direito: conceito, sentido material e princípios 
estruturantes de qualquer Estado de Direito

> Princípio da Separação dos Poderes

> Estado de Direito, legislador e princípio democrático

> Jurisdição constitucional e princípio democrático
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MÓDULO 02

DEMOCRACIA E ATIVISMO JUDICIAL

Disciplinas: 
> Democracia e limitação do poder 

> Corrupção e democracia

> Ativismo judicial

> Uma vez definidos os princípios estruturantes do Estado de 
Direito, âmbito no qual, dentre outros, foram abordados os 
princípios democrático, da dignidade da pessoa humana e da 
separação dos poderes, destacou-se a – nada fácil – relação 
entre democracia, legislador e jurisdição constitucional; neste 
contexto, surge a questão do ativismo judicial e necessária 
demarcação do espaço legítimo de atuação do legislador e da 
jurisdição constitucional, de forma a que restem observados 
os princípios democráticos, da separação dos poderes e a 
vinculação material do Estado à dignidade da pessoa humana  
e aos direitos fundamentais.
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MÓDULO 03

CONSTITUCIONALISMO E NOÇÕES 
INTRODUTÓRIAS À TEORIA GERAL DOS  
DIREITOS FUNDAMENTAIS

Disciplinas: 
> Constitucionalismo: conceito e ciclos constitucionais

> Direitos fundamentais: conceito, distinções analíticas, 
classificações histórica e funcional, deveres estatais de respeito, 
promoção e proteção, fundamentalidade formal e material, proteção 
normativa reforçada 

> Dimensões subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais

> Teoria da norma, limites e restrições aos direitos fundamentais

> O Estado de Direito – enquanto tipo histórico de Estado – observou 
um processo de formação, o qual foi acompanhado por ciclos 
constitucionais; assim, neste módulo, inicialmente, deve-se perceber o 
constitucionalismo como ideal que visa à limitação do poder do Estado 
por uma Constituição, bem como todas as suas fases ou ciclos, âmbito 
no qual será compreendido como esse ideal de limitação do poder 
estatal foi levado a efeito pelas Constituições ao longo da história. No 
momento em que se chega ao constitucionalismo contemporâneo, 
verificar-se-á, na linha do fechamento do módulo anterior, que existe 
uma tensão (potencial ou real?), em Estado de Direito, a envolver o 
legislador e a jurisdição constitucional, notadamente, pela relação entre 
os direitos fundamentais e as leis restritivas, a partir do que iniciará a 
ser traçada uma Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 
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MÓDULO 04

APLICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EM 
SUA FUNÇÃO DE DEFESA

Disciplinas: 
> Deveres estatais de respeito e suporte fático dos direitos 
fundamentais de defesa – âmbito de proteção, restrição  
e justificação constitucional para a restrição

> Os limites aos limites dos direitos fundamentais

> A Proibição do Excesso como limite aos limites dos  
direitos fundamentais

> Direitos fundamentais em espécie: direito à vida, direito à liberdade 
geral de ação, direito ao livre desenvolvimento da personalidade, 
direito à liberdade religiosa e direito à liberdade de expressão

> A Teoria Geral dos Direitos fundamentais possui por finalidade 
demonstrar a possibilidade de aplicação racional dos enunciados 
normativos de direitos fundamentais; a racionalidade das decisões 
da jurisdição constitucional é indispensável, devendo restar 
demonstrado que a solução de cada caso foi encontrada por 
padrões argumentativos intersubjetivamente comprováveis, ou 
seja, que a decisão não reflete, apenas, o pensamento subjetivo 
do juiz sobre a questão em detrimento do decidido pelo legislador 
democraticamente eleito; ainda, serão estudados alguns direitos em 
espécie, em sua função de defesa. 

 16



MÓDULO 05

APLICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EM 
SUA FUNÇÃO PRESTACIONAL

Disciplinas:

> Suporte fático dos Dir. Fundamentais à prestação positiva:  
âmbito de proteção, restrição e justificação constit. para a restrição 

> Deveres de proteção dos Dir. Fundamentais

> Justificação Const. para as restrições aos Dir. Fundamentais à 
prestação positiva: reserva do possível, mín. existencial e proibição  
da insuficiência

> A aplicação da proibição da insuficiência, aspectos doutrinários e 
prática jurisprudencial: aplicação pelo Tribunal Constit. Federal alemão; 
controle de razoabilidade das omissões pelo Tribunal Constit. sul-
africano; STF e proibição da insuficiência 

> Na mesma linha do estudado no módulo anterior, na continuidade, é 
necessário que seja desenvolvido o processo aplicativo dos direitos 
fundamentais quando em causa sua função prestacional e os correlatos 
deveres estatais de proteção e promoção; nesse sentido, será 
delineado um suporte fático para os direitos fundamentais prestacionais, 
de forma a que reste ilustrado o processo metodológico que deve ser 
seguido pelo intérprete quando da aplicação dos enunciados de direitos 
fundamentais; ainda, serão estudados alguns direitos em espécie, em 
sua função prestacional, notadamente, direitos fundamentais sociais. 

 17



MÓDULO 06

DIREITOS FUNDAMENTAIS, RELAÇÕES PRIVADAS 
E DIREITOS FUNDAMENTAIS TRANSINDIVIDUAIS

Disciplinas: 
> Direitos fundamentais e relações privadas: problemática 
e teorias da negativa de eficácia, eficácia mediata, eficácia 
imediata e deveres de proteção 

> Teoria geral dos direitos coletivos e processo coletivo

> Direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado

> Direitos do consumidor

> Direitos das crianças e dos adolescentes

> Neste módulo, o estudo dos direitos fundamentais focará em 
dois temas extremamente relevantes, quais sejam os efeitos 
que os direitos fundamentais causam no âmbito das relações 
particulares e o tratamento constitucional dos denominados direitos 
transindividuais. No que diz com o primeiro tema, serão abordadas 
as problemáticas relacionadas ao reconhecimento de uma eficácia 
privada para os direitos fundamentais, bem como as teorias 
propostas pela doutrina para o enfrentamento da questão; de outro 
lado, em relação ao segundo tema, impende uma análise da teoria 
geral dos direitos coletivos e do processo coletivo, bem como o 
estudo de alguns direitos transindividuais em espécie.  
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MÓDULO 07

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE  
E REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS

Disciplinas:

> Processos constitucionais

> Controle difuso e concentrado de constitucionalidade  
na sistemática constitucional brasileira

> Remédios constitucionais 

> Em conjunto com a atribuição de proteção jusfundamental 
aos mais diversos bens e interesses relevantes à dignidade da 
pessoa humana, a Carta Constitucional brasileira preocupou-se, 
igualmente, com o aprimoramento e a ampliação dos mecanismos 
jurídicos disponíveis para o controle de constitucionalidade 
das ações e omissões de todos os entes estatais, inclusive, do 
legislador – infraconstitucional e de reforma da Constituição – 
democraticamente eleito, o que é absolutamente condizente com 
a necessária efetivação da premissa de estarem todos os poderes 
constituídos vinculados aos direitos e garantias fundamentais. 
Nesse sentido, na sequência, passar-se-á ao estudo do controle 
de constitucionalidade, bem como dos remédios constitucionais 
previstos na Constituição Federal.
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MÓDULO 08

ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

Disciplinas:

> Intervenção estatal na ordem social e econômica no Estado  
de Direito social e democrático brasileiro

> Segurança jurídica, risco Brasil e análise econômica do Direito

> Direito Financeiro

> Direito Tributário

> Nesta unidade, busca-se estudar como ocorre a intervenção 
estatal na ordem econômica e financeira, em Estado de Direito 
social e democrático; a relação entre a livre iniciativa e a garantia de 
existência digna é observada pela Constituição Federal brasileira 
e norteada por diversos princípios gerais constitucionalmente 
elencados. Nesse contexto, impende, também, o estudo da análise 
econômica do Direito, bem como dos aspectos constitucionais do 
Direito Financeiro e do Direito Tributário.
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O4
Formato das Aulas



Informações  
sobre o LLM

Duração (sem TCC)
12 meses

Duração com TCC
Até 6 meses a mais do período regular

Carga horária
360 horas

Quantidade de Módulos
São 8 módulos com os maiores  
nomes do Direito no Brasil

> O curso tem duração de 12 meses, sendo doze meses 

para cursar as disciplinas e, se você desejar, mais seis 

meses para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

É possível terminar o TCC antes dos seis meses. 
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> O TCC na FMP é um trabalho monográfico, na 

modalidade de artigo científico, devendo conter entre 

15 e 20 páginas. Ainda, importante ressaltar que o 

processo de orientação é inteiramente online, através da 

plataforma, não havendo, também, defesa presencial do 

trabalho perante banca examinadora. 

> O trabalho será avaliado pelo orientador e por um 

professor revisor, sendo a nota final a média das duas 

notas atribuídas. O prazo para realização do trabalho é de 

três meses, a contar do aceite do orientador, e pode ser 

prorrogado uma única vez por igual período, com o aval 

deste. Os orientadores deverão ser escolhidos dentre os 

professores titulares da FMP, conforme lista constante no 

site. No módulo do TCC o aluno terá acesso a conteúdos 

de metodologia da pesquisa, visando auxiliar no processo 

de elaboração do artigo. 

Sobre o TCC
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O5
Avaliação



10 passos para sua 
aprovação

01
Todo módulo possui uma avaliação, que será 
aplicada ao final do mesmo. 

02
As avaliações serão realizadas através do ambiente 
virtual de aprendizagem no formato de prova com 
questões objetivas.

03
Após a liberação da avaliação, o aluno terá o prazo 
definido em cronograma para a realização da prova, 
podendo fazê-lo em qualquer horário.

04
A duração de cada avaliação é de até 3 horas.

05
Considerando que podem existir problemas de 
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06
A nota final a ser considerada será a MAIOR nota 
entre todas as tentativas de avaliação realizadas.

07
Caso o aluno tenha conseguido atingir a nota 
mínima de 7,0 (setenta por cento), será considerado 
aprovado.

08
Se o aluno não conseguir a nota mínima 7,0 ou não 
realizar a prova, será considerado reprovado.

09
Em caso de reprovação, o aluno poderá realizar a 
recuperação ao final do curso (sem custo adicional).

10
Aptos a receber o diploma: somente os aprovados em 
TODOS os 8 módulos do curso.

conexões e outros tipos de imprevistos, são permitidos 
três acessos a cada avaliação.
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O6
Professores



Ensina: Em breve

Annelise M. Steigleder 
Promotora de Justiça do 
MPRS e professora de 
Direito Ambiental.

Ensina: Em breve

Alexandre S. Saltz 
Promotor de Justiça do 
MPRS e professor no curso 
Preparatório da FMP.

Ensina: Em breve

André de Azevedo Coelho 
Promotor de Justiça 
e professor de Direito 
Constitucional.

Ensina: Em breve

Cláudio Ari Mello 
Promotor de Justiça e 
Doutor em Direito.

Ensina: Em breve

Francisco J. Borges Motta 
Promotor de Justiça e 
Doutor em Direito.

Ensina: Em breve

Caroline Vaz 
Promotora de Justiça e 
Doutora em Direito.



Ensina: Em breve

Guilherme Peña de Moraes
Membro do Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro.

Ensina: Em breve

Luiz F. Calil de Freitas
Procurador de Justiça Cível 
do MPRS e Doutor em 
Direito.

Ensina: Em breve

Michael Flach 
Promotor de Justiça e 
Mestre em Direito.

Ensina: Em breve

Miquerlam C. Cavalcante
Procurador da Fazenda 
Nacional. Assessor de 
Ministro do STF.

Ensina: Em breve

Plínio Melgaré 
Mestre em Ciências Jurídicas 
e Filosóficas. Professor dos 
cursos de Direito Civil e Direito 
da FMP. 

Ensina: Em breve

Ricardo Baronovsky
Professor de Direito 
Constitucional do Damásio 
Educacional. Assistente 
Judiciário.



Ensina: Em breve

José Renato Nalini 
Desembargador do TJSP. 
Ex-promotor de Justiça. 
Professor e Doutor em 
Direito.

Ensina: Em breve

Flávia Piovesan 
Procuradora do Estado 
de São Paulo. Membro da 
Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos.

Ensina: Em breve

Tainá Aguiar Junquilho
Especialista em Tecnologia, 
Inovação e Direito. Advogada. 
Pesquisadora na área de 
Inteligência Artificial.



O7
Investimento



Investimento

> Sem TCC

> Com  TCC

Boleto

24x de 415,00

R$ 9.960,00 R$ 9.960,00

-

-

Cartão

-

24x de 415,00

MATRICULE-SE

À vista

25% off

-

R$ 7.470,00

MATRICULE-SEMATRICULE-SE

Boleto

24x de 481,66 24x de 481,66

R$ 11.560,00 R$ 11.560,00

Cartão

-

MATRICULE-SE

À vista

25% off

-

R$ 8.670,00

MATRICULE-SEMATRICULE-SE
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Contatos

E-mailSite

Instagram Facebook

WhatsApp

Sala

Entre em contato conosco, fazemos questão de tirar todas 

as suas dúvidas. Como podemos ajudá-lo?

Clique nos ícones abaixo para entrar 
em contato e acessar nossas redes

mailto:contato@fmp.law
https://fmp.law
https://www.instagram.com/fmp.law/
https://www.facebook.com/fmp.law
https://api.whatsapp.com/send?phone=5551995379005&text=Olá.%20Gostaria%20de%20suporte,%20por%20favor
https://sala.fmp.law

