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EMENTA 

Aspectos propedêuticos; a interdisciplinaridade do Direito Constitucional; a evolução do Direito 
Constitucional no Brasil; o Estado Federal brasileiro; temas constitucionais conexos aos indicados. 

 

OBJETIVOS 

Familiarizar os alunos com conceitos fundamentais de Direito Constitucional; promover o estudo 
dogmático de institutos regulados pela Constituição da República, cuja continuidade se dará no 2º ano 
do Curso; estimular a visão interdisciplinar dos temas abordados. 

 

PROGRAMA 

O Programa de Direito Constitucional, ministrado no 1º ano do Curso de Bacharelado da Faculdade de 
Direito de São Bernardo do Campo, além de familiarizar os alunos com os fundamentos teóricos da 
disciplina, visa, também, a suscitar debates e reflexões sobre questões concretas emergentes do estudo 
da Constituição. 

 
A parte expositiva do Programa é dividida em quatro módulos, a saber: 

1) Propedêutica; Constituição e leis ordinárias; Poder Constituinte e suas modalidades (Originário e 
Derivado); eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, mutação constitucional; 

2) A interdisciplinaridade do Direito Constitucional; 

3) Natureza e características do Estado Federal brasileiro 
4) Hermenêutica Constitucional; 

 
 

Paralelamente às aulas expositivas, a Cadeira promove seminários sobre temas específicos adiante 
relacionados. Estão programados seis seminários, obedecendo ao calendário e metodologia 
previamente indicados. Todos os alunos devem participar da elaboração e apresentação dos seminários, 
cujo aproveitamento enseja a atribuição de nota. 

ROTEIRO DAS AULAS EXPOSITIVAS 

PROPEDÊUTICA 

- Direito Constitucional: conceito e classificação. 
- A Constituição Federal de 1988 e sua relação com as Constituições Brasileiras pretéritas. 
- A organização do sistema jurídico-positivo do Estado brasileiro segundo a Constituição. 

- Poder Constituinte Originário e Derivado: características. 
- Mutação constitucional. 
- Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. 
- Ordem constitucional superveniente e o fenômeno da recepção. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A INTERDISCIPLINARIDADE DO DIREITO CONSTITUCIONAL 

- A posição do Direito Constitucional em face da tradicional dicotomia entre Direito Público e Direito 
Privado. 
- Relações entre o Direito Constitucional e as demais disciplinas jurídicas. 

 
NATUREZA E CARACTERÍSTICAS DO ESTADO FEDERAL BRASILEIRO 

- Peculiaridades do Estado Federal: autonomia e participação. 
- História e evolução do Estado Federal no Brasil. 
- A organização jurídico-constitucional da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal 
(Constituições estaduais e leis orgânicas). 
- A União, suas atribuições e competências. 
- Os Estados e o Distrito Federal, suas atribuições e competências. 
- Os Municípios, suas atribuições e competências. 
- A repartição de competências tributárias no Federalismo Brasileiro. 
- Políticas públicas conforme o pacto federativo brasileiro como ferramenta de solução pacífica e 
constitucional de controvérsias. 

 
HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 
- A importância da interpretação para o sistema constitucional. 
- Os métodos clássicos de hermenêutica segundo a doutrina de Savigny (interpretação gramatical, 
lógica, sistemática, histórica e sociológica). 
- O neoconstitucionalismo. 
- A importância dos princípios para a nova interpretação constitucional. 
- Princípios constitucionais e Tratados Internacionais de Direitos Humanos 
- Princípios de hermenêutica constitucional. 

 
SEMINÁRIOS 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Os trabalhos de seminário buscam três objetivos: 1º - familiarizar os alunos com trabalhos em grupo; 2º - 
incentivar a pesquisa; 3º - treinar oratória na exposição dos temas. Busca-se, ainda, aprofundar temas 
abordados nas aulas expositivas. 

 
METODOLOGIA 

Os trabalhos de seminário serão conduzidos de acordo com a metodologia proposta, em sala de aula, 
pelo Professor da Matéria. 
O grupo deve focar, em seu trabalho de apresentação, pelo menos, os seguintes aspectos 
a) identificação do assunto; 
b) desenvolvimento (descrição das questões que o tema sugere); 
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c) análise crítica (opinião do grupo sobre os pontos abordados, destacando, inclusive, eventuais 
divergências de posições ocorridas durante os trabalhos de preparação do seminário); 

d) casuística (casos concretos pesquisados pelos alunos, nos quais questões relacionadas ao tema 
tenham sido objeto de consideração por parte dos Tribunais); 

e) indicação ordenada das conclusões alcançadas pelo grupo a propósito do tema; 
f) questões para debates. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

A presença de todos os componentes do grupo na data da exposição é fundamental; o não 
comparecimento de algum integrante, desde que não adequadamente justificado, poderá reverter em 
prejuízo para todos. 

 
A observância do tempo reservado para a apresentação do seminário é importante para a autodisciplina 
dos expositores. 

 
 

AVALIAÇÃO 

 
O seminário valerá de zero a quatro pontos (2,0 pontos de participação e 2,0 pontos de debate), 
compondo a nota do 4º Bimestre da Disciplina. Somente receberá a nota o aluno que estiver presente no 
dia de sua apresentação e dela participar. 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA DOS SEMINÁRIOS 

 
 

As Bibliografia de pesquisa relacionada à apresentação dos seminários deve provir de fontes com 
seriedade acadêmica e compor textos indicados pelo Professor ou trazidos pelo próprio aluno. Ressalta- 
se a importância da pesquisa de jurisprudência para integrar a apresentação dos temas de seminário. 

 

APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO 
 

Na data designada para a respectiva apresentação, o grupo encarregado da apresentação deverá 
entregar ao Professor um roteiro escrito do trabalho, com a indicação do nome e RA dos participantes, 
bem como da Bibliografia utilizada para a pesquisa. Já o grupo responsável pelo debate deverá entregar 
um roteiro de perguntas sobre o tema em discussão, com o nome e RA dos participantes. 

 
Estes roteiros serão colocados à disposição das classes, já que os temas de seminário compõem o 
Programa de Direito Constitucional, inclusive como matéria de prova. 

 
Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas, inclusive indicação de Bibliografia adicional, o Professor da 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disciplina está à disposição, especialmente no dia e horário do Plantão Pedagógico. 

 
TEMAS DE SEMINÁRIO 

 
1 - O processo político-jurídico de aprovação da Constituição Federal Brasileira de 1988. 
2 - As cláusulas pétreas – limites materiais ao poder de reforma da Constituição. 
3 - Federalismo. 
4 - As competências tributárias no Federalismo Brasileiro. 
5. Intervenção 
6 - A interpretação da Constituição no Brasil. 

 
OBSERVAÇÕES A RESPEITO DA ATRIBUIÇÃO DE NOTAS E REALIZAÇÃO DE PROVAS 
SUBSTITUTIVAS 

 

Serão realizadas quatro provas durante o ano, nos meses de abril, junho, setembro e novembro. 
Estas provas atribuirão aos alunos notas de zero a dez, com exceção da última, a qual valerá seis 
pontos e será complementada pela nota do seminário. 
Note-se, a propósito, que as provas abordarão matéria cumulativa. 
A realização de provas substitutivas obedecerá às regras fixadas pela Secretaria. 

 
As provas bimestrais poderão ser examinadas pelos alunos, em classe, na data designada pelo 
Professor para a vista. 

 

Os alunos que não obtiverem, nas quatro notas previstas neste Programa, a média mínima de sete, 
poderão submeter-se, no mês de dezembro, em data a ser designada pela Secretaria, a uma prova 
(Exame) que compreende a matéria cumulativa do ano. A critério do Professor, esta prova poderá ser 
oral. 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo - os conceitos fundamentais e 
a construção do novo modelo. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 
MENDES, Gilmar Ferreira & BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017. 

 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 33ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
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SARLET, Ingo Wolfgang – MARINONI, Luiz Guilherme – MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 6ª ed., São Paulo: Saraiva, 2017. 
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