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CURSO DIREITO 
 
  

DISCIPLINA Direito Constitucional I   

DOCENTE Wesley Wadim Passos Ferreira de Souza   

PERÍODO 3 P   

CARGA HORÁRIA 80 h   

EMENTA 
Pressupostos básicos do Direito Constitucional; Poder Constituinte; Princípios Fundamentais, Direitos e Garantias 
Fundamentais; Organização do Estado e organização dos Poderes constituídos. 

OBJETIVOS 

Definir os conceitos básicos ligados ao Direito Constitucional. 
Definir os princípios básicos que embasam o Direito Constitucional. 
Avaliar o Direito Constitucional a partir do estudo de suas principais categorias e instituições. 
Identificar o papel da Constituição para o Estado e determinar suas repercussões práticas.  
Identificar e classificar as espécies de normas constitucionais quanto a sua aplicabilidade; compreender a importância da 
existência de técnicas de interpretação constitucional; conhecer e aplicar os princípios da interpretação constitucional; 
Reconhecer as principais instituições democráticas e do funcionamento do Estado, mostrando sua importância da 
atividade para o profissional do Direito. 
Identificar o papel da Constituição no ordenamento jurídico. 
Determinar a estrutura do poder legislativo nacional em todos os entes da federação e nos Territórios Federais. 
Definir e diferenciar imunidade material e imunidade formal dos parlamentares. 
Identificar as limitações que o poder constituinte reformador deve observar ao elaborar emendas constitucionais. 
Identificar e definir a estrutura do poder judiciário brasileiro. 
Identificar as características e as peculiaridades da função de magistrado de acordo com a Constituição e com a LOMAN. 
Analisar as atribuições do CNJ e o controle de suas decisões pelo STF. 
Reconhecer o entendimento dos Tribunais Superiores acerca dos temas tradicionais do Direito Constitucional. 
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HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, com a devida utilização das 
normas técnico-jurídicas; 
II - interpretação e aplicação do Direito; 
III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; 
IV - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 
V - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; 
VII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito Constitucional; 
VIII - compreensão adequada e interdisciplinar dos fenômenos políticos, sociais, econômicos, subjetivos e psicológicos, 
dentre outros, considerando-os na criação, interpretação e aplicação do Direito; 
IX - capacidade de reflexão crítica e sensível, bem como capacidade de abstração metafórica; 
X - compreensão e interrelacionamento dos fundamentos filosóficos, axiológicos e teóricos do Direito com sua aplicação 
prática. 

CONTEÚDO 

UNIDADE I - Constituição e Constitucionalismo: conceito de constituição, objeto das Constituições, finalidade da 
Constituição, Constituição Ideal. Concepções de Constituição em Kelsen, Lassale, Schimit, Canotilho e José Afonso da Silva; 
Classificação das normas constitucionais quanto a sua eficácia e aplicabilidade, Postulado do Neo Constitucionalismo, 
princípios do constitucionalismo; Classificação das Constituições; Histórico das Constituições Brasileiras.  
 
UNIDADE II - Hermenêutica Constitucional: Classificação das Normas  em regras e princípios; método clássico de solução 
do conflito entre regras jurídicas; método hermenêutico concretizador de solução de conflitos entre princípios;  Teoria dos 
Princípios em Robert Alexy; Teoria dos Princípios em Ronald Dworkin; Princípios de interpretação constitucional em J.J. 
Gomes Canotilho - Unidade, Harmonização, Coerência Funcional, proporcionalidade, máxima efetividade das normas 
constitucionais; supremacia da Constituição. 
 
UNIDADE III - Poder Constituinte Originário e Poder Constituinte Derivado: Origens, Classificação; Características; Poder 
Constituinte e Direito Adquirido; Recepção e Revogação; Controle de constitucionalidade de normas em face da 
Constituição revogada; Clausulas Pétreas explicitas e implícitas; Mutação Constitucional e Poder Constituinte Difuso; 
Poder Constituinte Supra Nacional; Unidade IV- Direitos Fundamentais: Histórico; Classificação; Gerações de Direitos 
Fundamentais; Direitos Individuais; Direitos Sociais; Direitos Políticos e Direitos de Nacionalidade; Dos Partidos Políticos.  
 
UNIDADE IV - Da organização Do Estado: Formas de Estado, de Governo, Regime de Governo, Sistema de Governo, Da 
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União e seus bens, Dos Estados -membros, Do Distrito Federal e dos Municípios; Dos Territórios Federais; Repartição de 
Competências, Do poder Legislativo: estrutura, funções, competências exclusivas, das Comissões parlamentares de 
inquérito, Do Poder Judiciário: estrutura, funções, organização e controle externo; Do Poder Executivo: estrutura, funções, 
chefia de estado e chefia de governo, Aquisição e perda do cargo de presidente da república, funções do presidente da 
república; procedimento de impeachment, Da Responsabilidade dos Agentes Políticos, Das imunidades Parlamentares e 
do Estatuto dos Congressistas, Da Intervenção Federal.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado.  18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 31 ed. São Paulo, SP:  Atlas, 2015.   
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 5 ed. Salvador: Juspodium, 2013.  
MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O Espírito das Leis. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
PAULO, Vicente. Direito Constitucional descomplicado. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2013.  
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 32 ed. São Paulo, SP:  Malheiros, 2008.   
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

LEITURAS COMPLEMENTARES 

ARCHANJO, Daniela Resende. O princípio da proporcionalidade na solução de colisões de direitos fundamentais. Espaço 
Jurídico. Joaçaba, v. 9, n. 2, p. 151-168, jul./dez. 2008. Disponível em: 
<http://editora.unoesc.edu.br/index.php/espacojuridico/article/view/1914/982> acesso em jan 2015. 
BARROSO, Luís Roberto. Comissões parlamentares de Inquérito e suas competências: política, direito e devido processo 
legal. Revista Jurídica Virtual. v. 2, n. 15, Agosto, 2000 Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_15/LuisRoberto.htm> acesso em jan 2015. 
BRASIL. Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. Legislação federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1079.htm> acesso em jan 2015. 
BRASIL. Lei complementar nº 78 de 30 de dezembro de 1993. Legislação federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp78.htm> acesso em jan 2015. 
BRASIL Lei nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Legislação federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp80.htm> Acesso em 03 jul 2013. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

http://editora.unoesc.edu.br/index.php/espacojuridico/article/view/1914/982
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_15/LuisRoberto.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1079.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp78.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp80.htm
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<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm> acesso em jan 2015. 
BRASIL Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009. Legislação Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12016.htm> acesso em 11 jun 2013. 
BRASIL. Lei nº 9868 de 10 de Novembro de 1999. Legislação federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm> acesso em 16 out 2013. 
BRASIL. Lei nº 7.727 de 09 de Janeiro de 1989. Legislação federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7727.htm> acesso em jan 2015. 
BRASIL. Lei nº 11.697 de 13 de Junho de 2008. Legislação federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11697.htm> acesso em jan 2015. 
BRASIL. Lei nº 11.417 de 19 de dezembro de 2006. Legislação federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11417.htm> acesso em 15 out 2013. 
BRASIL Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Estatuto da advocacia. Legislação federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm> Acesso em 03 jul 2013. 
BRASIL. Lei nº 8.457 de 04 de Setembro de 1992. Legislação Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8457.htm> acesso em jan 2015. 
BRASIL. Lei Complementar nº 35 de 14 de março de 1979. Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Legislação Federal. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp35.htm> acesso em jan 2015. 
CARDOSO, Antônio Pessoa. LOMAN interpretada pelos juízes. Revista Juiz [online]. Salvador, dezembro, 2011. Disponível 
em: <http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=235> acesso em jan 2015. 
CARDOSO, Antônio Pessoa. Quinto Constitucional. Revista Juiz [online]. Salvador, junho, 2008. Disponível em: 
<http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=76> acesso em jan 2015.  
FERREIRA, Francisco Gilney Bezerra de Carvalho. Do exercício do controle de constitucionalidade pelos tribunais de contas. 
Âmbito Jurídico. Rio Grande, XVII, n. 120, jan 2014. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14226> acesso em jan 2015. 
HOLANDA, Caroline Sátiro. A natureza jurídica da união homoafetiva. Anais do XIV Congresso Nacional do CONPEDI. 
Fortaleza, 2005. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/037.pdf> acesso em 
jan 2015. 
LAGES, Cintia Garabini. Separação dos poderes: tensão e harmonia. Âmbito Jurídico, Rio Grande, XI, n. 58, out 2008. 
Disponível em:  
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5223> acesso em jan 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12016.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11697.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11417.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8457.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp35.htm
http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=235
http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=76
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14226
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14226
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/037.pdf
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5223
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LEVY, Laura Affonso da Costa. Família Constitucional, sob um olhar da afetividade. Âmbito Jurídico. Rio Grande, XIII, n. 74, 
mar 2010. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7438> acesso em jan 2015. 
MAFRA, Francisco. Princípios Fundamentais e Direitos individuais e coletivos: primeiras linhas. Âmbito Jurídico. Rio 
Grande, VIII, n. 20, fev 2005. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=796> acesso em jan 2015. 
OLIVEIRA JR., Juarez Monteiro. O habeas corpus 82.424-2 e a construção dos conceitos de liberdade de expressão e 
dignidade da pessoa. Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI. Novembro, 2009. p. 5842-5871. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/sao_paulo/2713.pdf> acesso em jan 2015. 
RIBEIRO JR., Ubergue. A iniciativa popular e sua relação com as iniciativas privativas do Presidente da República. Revista 
Jurídica Virtual. v. 7, n. 72, Maio, 2005 Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_72/artigos/Ubergue_rev72.htm#3.1> acesso em jan 2015. 
SILVA, Bruno Mattos. Limites Constitucionais à ação estatal na Economia. In. DANTAS, Bruno (Coord). Constituição de 
1988: o Brasil 20 anos depois. Vol. IV. Estado e economia vinte anos de mudanças. Brasília: Instituto Legislativo Brasileiro, 
2008. Disponível em: <http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-
publicacoes/volume-iv-constituicao-de-1988-o-brasil-20-anos-depois.-estado-e-economia-em-vinte-anos-de-
mudancas/intervencao-do-estado-na-economia-do-dirigismo-a-regulacao-limites-constitucionais-a-acao-estatal-na-
economia> acesso em jan. 2015. 

METODOLOGIA Aulas Expositivas; Questionários orais; análise de textos  e documentários mídia; Apresentação de trabalhos em classe;  

FORMA DE AVALIAÇÃO Avaliações escritas com questões objetivas e dissertativas; Avaliação de seminário apresentado em sala de aula. 

 

 

 

 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7438
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7438
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=796
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=796
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/sao_paulo/2713.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_72/artigos/Ubergue_rev72.htm%233.1
http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/volume-iv-constituicao-de-1988-o-brasil-20-anos-depois.-estado-e-economia-em-vinte-anos-de-mudancas/intervencao-do-estado-na-economia-do-dirigismo-a-regulacao-limites-constitucionais-a-acao-estatal-na-economia
http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/volume-iv-constituicao-de-1988-o-brasil-20-anos-depois.-estado-e-economia-em-vinte-anos-de-mudancas/intervencao-do-estado-na-economia-do-dirigismo-a-regulacao-limites-constitucionais-a-acao-estatal-na-economia
http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/volume-iv-constituicao-de-1988-o-brasil-20-anos-depois.-estado-e-economia-em-vinte-anos-de-mudancas/intervencao-do-estado-na-economia-do-dirigismo-a-regulacao-limites-constitucionais-a-acao-estatal-na-economia
http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/volume-iv-constituicao-de-1988-o-brasil-20-anos-depois.-estado-e-economia-em-vinte-anos-de-mudancas/intervencao-do-estado-na-economia-do-dirigismo-a-regulacao-limites-constitucionais-a-acao-estatal-na-economia
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Unidades de 
Aprendizagem ou 
Tema de Estudo:  

Objetivos de Aprendizagem Leituras Sugeridas Atividades Associadas 

O Constitucionalismo e 
o 
Neoconstitucionalismo
. 

Sintetizar as noções acerca das 
correntes teóricas do Direito 
Constitucional. 
Definir e comparar o 
Constitucionalismo e o 
Neoconstitucionalismo. 

LENZA, Pedro. Direito constitucional 
esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. Capítulo 1 
“(NEO)Constitucionalismo”. 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo 
Gustavo G. Curso de Direito 
Constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. Capítulo 1 “Noções Introdutórias”, 
item I “O valor da Constituição – 
Perspectiva histórica”. 
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito 
Constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. Capítulo I “Constitucionalismo”. 

Leia os capítulos sugeridos e, após, preencha o 
quadro comparativo abaixo com as 
características do Constitucionalismo e do 
Neoconstitucionalismo (constitucionalismo 
contemporâneo). No quadro, defina e 
diferencie as duas correntes teóricas: 
Constitucionalismo      Neoconstitucionalismo 
Definição   
Características   
 
Entregue o quadro e/ou poste-o no ambiente 
virtual conforme as orientações do seu 
professor. 

Histórico das 
Constituições 
brasileiras 

Comparar as constituições 
brasileiras desde 1824 a 1988. 
Reconhecer o contexto histórico da 
criação de cada uma das 
Constituições brasileiras. 
Identificar as características 
essenciais das constituições 
brasileiras ao longo da história. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional 
esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. Capítulo 2 “Constituição: conceito, 
constitucionalização simbólica, 
classificações, elementos e histórico”, item 
2.5. 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo 
Gustavo G. Curso de Direito 
Constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. Capítulo 1 “Noções Introdutórias”, 
item VIII “Constituições no Brasil – de 1824 
a 1988”. 
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito 
Constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 

Leia os capítulos sugeridos e preencha o 
quadro comparativo das constituições 
brasileiras ao longo da história, inclusive da 
Emenda Constitucional de 1969. No quadro, 
indique o momento histórico em que cada 
Constituição foi concebida e indique as 
principais características de cada uma delas: 
Ano       Situação histórica do país                  
Principais características da Constituição na 
época 
1824   
1891   
1934   
1937   
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2015 Capítulo III “Formação constitucional 
do Brasil”. 

1946   
1967   
1969   
1988   
 
Entregue o quadro e/ou poste-o no ambiente 
virtual conforme as orientações do seu 
professor. 

Princípio da simetria e 
atuação  do poder 
constituinte 
decorrente 

Reconhecer o princípio da simetria. 
Comparar a constituição estadual 
com a Constituição da República, 
identificando artigos similares. 
Identificar a atuação do poder 
constituinte derivado decorrente de 
2º grau (institucionalizador e de 
reforma). 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional 
esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. Capítulo 4 “Poder Constituinte”, 
item 4.5.3.1 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo 
Gustavo G. Curso de Direito 
Constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. Capítulo 8 “Organização do Estado”, 
item I “Estado Federal”, subitem 6.3 

Leia os capítulos sugeridos, assista à 
apresentação de Marcelo Labanca Araújo sobre 
a utilização do princípio da simetria na 
jurisprudência do STF, veiculada pelo programa 
Academia, da TV Justiça, abaixo: 
Disponível em: 
<http://youtu.be/lEvYes2D3V8> acesso em jan 
2015. 
Após ler e assistir ao vídeo, compare a 
Constituição de um estado-membro brasileiro 
com a Constituição da República. Depois,, faça 
um relatório analisando ao menos quatro 
artigos da Constituição Estadual escolhida que 
apresentam simetria com artigos da 
Constituição da República. Além disso, indique 
os artigos que estabelecem a atuação e do 
poder constituinte decorrente de 2º grau (tanto 
institucionalizador quanto de reforma). 
Entregue o relatório e/ou poste-o no ambiente 
virtual conforme as orientações do seu 
professor. 

http://youtu.be/lEvYes2D3V8
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Nova constituição e 
ordem jurídica anterior 

Sintetizar o direito intertemporal a 
partir do surgimento de uma nova 
Constituição. 
Identificar e diferenciar os graus de 
retroatividade da norma 
constitucional. 
Correlacionar o poder constituinte 
originário e o direito adquirido. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional 
esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. Capítulo 4 “Poder Constituinte”, 
itens 4.8 e 4.9 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo 
Gustavo G. Curso de Direito 
Constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. Capítulo 2 “Poder Constituinte”, 
item I “Poder constituinte originário”. 
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito 
Constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015 Capítulo XI “Teoria da Recepção”, 
itens 1 a 3. 

Leia os capítulos sugeridos e redija uma 
dissertação sobre o tema “Nova constituição e 
ordem jurídica anterior”. Em seu texto, além de 
uma síntese sobre o direito intertemporal a 
partir do surgimento de uma nova Constituição, 
diferencie os graus de retroatividade da norma 
constitucional e correlacione o poder 
constituinte originário e o direito adquirido. 
Entregue a dissertação ao professor e/ou poste 
- o no ambiente virtual seguindo as orientações 
específicas. 

Teoria da Separação 
dos Poderes 

Descrever a teoria de Montesquieu 
sobre a divisão de poder. 
Avaliar a independência e a 
harmonia entre os poderes prevista 
na Constituição brasileira. 
Explicar as funções legislativa, 
executiva e jurisdicional do Estado. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição 
da República Federativa do Brasil. 
Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/con
stituicao/ConstituicaoCompilado.htm> 
acesso em jan 2015. 
LAGES, Cintia Garabini. Separação dos 
poderes: tensão e harmonia. Âmbito 
Jurídico, Rio Grande, XI, n. 58, out 2008. 
Disponível em:  
<http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revi
sta_artigos_leitura&artigo_id=5223> 
acesso em jan 2015. 
LENZA, Pedro. Direito Constitucional 
esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. Capítulo 8 “Separação de ‘Poderes’: 

Leia os capítulos sugeridos, o artigo 2º da 
Constituição da República e disserte sobre o 
tema “A divisão do poder proposta por 
Montesquieu e previsão constitucional de 
harmonia e independência entre as funções”. 
Em seu texto, descreva a teoria de 
Montesquieu sobre a divisão de poder e avalie 
a situação de independência e harmonia entre 
os poderes prevista na Constituição brasileira. 
Além disso, explique as funções legislativa, 
executiva e jurisdicional do Estado. 
Entregue a dissertação e/ou poste-a no 
ambiente virtual conforme as orientações do 
seu professor. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5223
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5223
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5223
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teoria geral” e Capítulo 21 “Princípios 
Fundamentais”, item 21.5 “Separação de 
‘Poderes’”. 
MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O 
Espírito das Leis. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 
2008. Livro XI “A liberdade política, sua 
relação com a Constituição, a divisão dos 
poderes”, capítulo VI “Da constituição da 
Inglaterra, a divisão dos poderes”, capítulo 
XVI “Do Poder Legislativo na República 
Romana”, capítulo XVII “Do Poder 
Executivo na mesma República”, capítulo 
XVIII “Do poder de julgar na República de 
Roma” e capítulo XX “Final deste livro”. 

O Federalismo e a 
federação brasileira 

Definir e diferenciar alguns dos 
principais termos e expressões 
relacionadas ao federalismo no 
Brasil. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional 
esquematizado. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. Capítulo 7 “Divisão espacial do 
poder – organização do Estado”, itens 
7.3.3 e 7.3.4. 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo 
Gustavo G. Curso de Direito 
Constitucional. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. Capítulo 8 “Organização do Estado”, 
item I “Estado Federal”, subitens 1 a 4. 

Leia os capítulos sugeridos e crie um glossário 
com o significado de alguns dos principais 
termos e expressões relacionadas ao 
federalismo no Brasil, conforme abaixo. Caso 
queira, inclua outras palavras e expressões que 
lhe sejam úteis. De início, defina e diferencie os 
17 termos e expressões abaixo de acordo com 
a bibliografia indicada e dicionários jurídicos: 
A >> Autoadministração; Autogoverno; Auto 
legislação; Autonomia federativa; Auto-
organização 
E >> Ente federado; Estado federado; Estado 
Federal; Estado-Membro 
F >>  Federação; Federalismo 
P >> Pacto Federal 
R >> Repartição de competências 
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S >> Secessão; Soberania 
T >>  Territórios 
V >> Vedações constitucionais federativas 
Entregue o glossário com as definições ao 
professor e/ou poste - o no ambiente virtual 
seguindo as orientações específicas. 

Dimensões de direitos 
fundamentais 

Analisar e explicar a classificação 
dos direitos fundamentais através 
do contexto histórico-evolutivo das 
gerações ou dimensões dos direitos. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional 
esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. Capítulo 14 “Direitos e garantias 
fundamentais”, item 14.2 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo 
Gustavo G. Curso de Direito 
Constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. Capítulo 3 “Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais”, item I “Direitos 
Fundamentais – tópicos de teoria geral”, 
subitem 2. 
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito 
Constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. Capítulo XIV “Evolução e teoria geral 
dos direitos humanos”, item 4. 

Leia os capítulos sugeridos e elabore uma 
dissertação sobre os posicionamentos dos 
doutrinadores quanto às gerações de direitos 
fundamentais. Nesse contexto, explique 
detalhadamente cada uma das dimensões. 
Entregue a dissertação e/ou poste-a no 
ambiente virtual conforme as orientações do 
seu professor 
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Remédios 
Constitucionais – 
quadro geral 

Listar e definir os remédios 
constitucionais. 
Relacionar cada um dos remédios 
constitucionais com uma situação 
hipotética de aplicabilidade. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional 
esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. Capítulo 14 “Direitos e garantias 
fundamentais”, item 14.11 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo 
Gustavo G. Curso de Direito 
Constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. Capítulo 4 “Direitos Fundamentais 
em espécie”, item V “Direitos 
fundamentais de caráter judicial e 
garantias constitucionais do processo”, 
subitens 1 e 2. 
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito 
Constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. Capítulo XXX “Das garantias 
constitucionais”, item 2 a 4. 

Leia os capítulos indicados e elabore uma 
tabela com a definição e uma breve explicação 
sobre os seguintes remédios constitucionais: 
- Habeas corpus; 
- Mandado de segurança individual; 
- Mandado de segurança coletivo; 
- Mandado de injunção; 
- Habeas data; 
- Ação popular; 
- Ação civil pública. 
 
Conceituar todos os remédios constitucionais 
acima, indicar sua fundamentação legal e 
apontar uma situação hipotética de aplicação 
de cada um. 
 
 Entregue a tabela e/ou poste-a no ambiente 
virtual conforme as orientações do seu 
professor. 

Efetivação dos direitos 
fundamentais de 
solidariedade 

Reconhecer o papel dos 
profissionais do Direito na 
efetivação dos direitos 
fundamentais de solidariedade. 
Identificar os novos direitos 
fundamentais de solidariedade. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional 
esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. Capítulo 14 “Direitos e garantias 
fundamentais”, item 14.9 
SCHELEDER, Adriana Fasolo Pilati; 
TAGLIARI, Renata Holzbach. O princípio da 
solidariedade e os direitos humanos 
fundamentais como meios de valorização 
do afeto nos vínculos de filiação. In: 
Âmbito Jurídico, Rio Grande, XII, n. 63, abr 
2009. Disponível em:  

Leia o capítulo e o artigo sugeridos e assista à 
apresentação de Leonardo de Farias Duarte 
sobre os “obstáculos econômicos à efetivação 
dos Direitos Fundamentais Sociais” no 
programa Academia, da TV Justiça, disponível 
no link abaixo: 
Disponível em: <http://youtu.be/tIr6mrYLqLc> 
acesso em jan 2015. 
Após ler os capítulos e assistir à apresentação, 
pesquisar e elaborar uma dissertação sobre “a 
efetivação dos direitos fundamentais de 

http://youtu.be/tIr6mrYLqLc
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<http://www.ambitojuridico.com.br/site/i
ndex.php?n_link=revista_artigos_leitura&a
rtigo_id=5892> acesso em jan 2015. 

solidariedade”. Em seu texto, explique o 
princípio da solidariedade, relacionando-o com 
os direitos fundamentais. 
Entregue a dissertação e/ou poste-a no 
ambiente virtual conforme as orientações do 
seu professor. 

O Federalismo e os 
tipos de Estado Federal 

Definir e explicar o Federalismo e 
seus elementos essenciais. 
Listar e diferenciar os tipos de 
Estado Federal. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O 
Estado Federal Brasileiro à luz da 
Constituição de 1988. Revista da 
Faculdade de Direito da USP. v. 86, p. 116-
129, 1991. Disponível em:  
<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article
/download/67158/69768> acesso em jan 
2015 
LENZA, Pedro. Direito Constitucional 
esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. Capítulo 7 “Divisão espacial do 
poder – organização do Estado”, itens 7.1 
“Noções Preliminares” e 7.3.2 “Tipologias 
do Federalismo”. 
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito 
Constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. Capítulo XLII “Origem do Estado 
Federal e Direito comparado” e Capítulo 
XLIII “Conceito e tipologias”. 

Leia os capítulos sugeridos e assista à entrevista 
de José Roberto Afonso sobre os desafios do 
federalismo, concedida ao programa Cidadania 
da TV Senado: 
Disponível em: 
<http://youtu.be/tvG5DOzJ688> acesso em 
jan 2015. 
Depois, faça uma dissertação sobre o tema “O 
Federalismo e os tipos de Estado Federal”. Em 
seu texto, defina e explique o Federalismo e 
diferencie as espécies de Estado Federal. 
Entregue a dissertação e/ou poste-a no 
ambiente virtual conforme as orientações do 
seu professor. 

Competência 
legislativa e 
competência 
administrativa. 

Diferenciar as competências 
legislativa e administrativa. 
Identificar os limites da 
competência legislativa e 
administrativa. 

BERCOVICI, Gilberto. O federalismo no 
Brasil e os limites da competência 
legislativa e administrativa: memórias da 
pesquisa. Revista Jurídica. Brasília, v. 10, n. 
90, p.01-18, abr./maio, 2008. Disponível 

Leia o capítulo sugerido e o artigo intitulado “O 
federalismo no Brasil e os limites da 
competência legislativa e administrativa: 
memórias da pesquisa”, proveniente de 
pesquisa coordenada pelo Prof. Gilberto 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5892%3e%20acesso%20em%20jan%202015.
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5892%3e%20acesso%20em%20jan%202015.
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5892%3e%20acesso%20em%20jan%202015.
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/67158/69768%3e%20acesso%20em%20jan%202015
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/67158/69768%3e%20acesso%20em%20jan%202015
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/67158/69768%3e%20acesso%20em%20jan%202015
http://youtu.be/tvG5DOzJ688
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em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/rev
ista/Rev_90/Artigos/PDF/GilbertoBercovici
_Rev90.pdf> acesso 16 jan em 2014. 
LENZA, Pedro. Direito Constitucional 
esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. Capítulo 7 “Divisão espacial do 
poder – organização do Estado”, itens 
7.4.3, 7.5.3, 7.6.2 e 7.7.4. 

Bercovici: 
Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/
Rev_90/Artigos/PDF/GilbertoBercovici_Rev90.p
df> acesso em jan 2015. 
Após as leituras, faça uma resenha do artigo. 
Em seu texto, diferencie a competência 
administrativa e legislativa e identifique seus 
limites. 
Entregue a resenha e/ou poste-a no ambiente 
virtual conforme as orientações do seu 
professor. 

Funções estatais 
típicas e atípicas 

Pesquisa e utilização da legislação, 
da jurisprudência, da doutrina e de 
outras fontes do Direito. 
Correta utilização da terminologia 
jurídica ou da Ciência do Direito. 
Domínio de tecnologias e métodos 
para permanente compreensão e 
aplicação do Direito. 

Reconhecer funções estatais típicas ou 
atípicas. 
Identificar a natureza das funções atípicas. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constitu
icao/ConstituicaoCompilado.htm> acesso em 
30 abril 2013. 
LENZA, Pedro. Direito Constitucional 
esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. Capítulo 8 “Separação de poderes - teoria 
geral”. 
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito 
Constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. Capítulo LII “Teoria do poder e divisão de 
funções estatais”. 
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