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1. Ementa

Desenvolver estudos sobre: teoria geral dos direitos individuais e coletivos na Constituição Federal de
1988. Garantias dos direitos fundamentais. Da organização do estado brasileiro. Regime constitucional da
Administração Pública e dos servidores públicos. Mecanismos de estabilização constitucional, com
enfoque prático; e ainda, com estudo de caso de forma interdisciplinar com as disciplinas do mesmo
período da matriz curricular.

2. Objetivos

2.1. Objetivos Gerais

Conhecer e compreender a teoria dos direitos fundamentais e analisar a estrutura e o funcionamento do
Estado brasileiro, bem como a sua atuação no direito econômico.

2.2. Objetivos Específicos

Formar uma teoria dos direitos fundamentais para nela enquadrar os direitos fundamentais conforme
previstos na Constituição Federal de 1988.

Estudar a forma do estado brasileiro apontando peculiaridades que o diferenciam de outros estados
federais, com ênfase especial para a repartição de competências constitucionais e para os mecanismos de
estabilização.

Estudar a ordem econômica e financeira a Constituição Federal de 1988 para estabelecer uma relação com
o direito econômico.

3. Conteúdo Programático

UNIDADE I - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO

1.1 - Noções conceituais.

1.2 - Forma do Estado brasileiro.

1.3 - Autonomia e soberania.

1.4 - Vedações explícitas aos entes federativos.

1.5 - Dos entes Federativos:

a) União;

b) Estados-membros;

c) Distrito Federal;

d) Municípios;

e) Territórios federais.



UNIDADE II. DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA

2.1 - Noções.

2.2 - Conceito de competência.

2.3 - Técnicas de repartição de competência entre entes federativos.

2.4 - Classificação das competências.

a) competência positiva e competência negativa.

b) competência legislativa e competência material.

c) competência conforme o ente federativo.

d) competência privativa e competência exclusiva.

e) competência supletiva e competência residual.

f) competência comum e competência concorrente.

2.5 - Técnica de repartição da competência na vigente Constituição.

2.6 - Repartição da competência legislativa.

a) competência legislativa da União.

b) competência legislativa dos estados e do Distrito Federal.

c) competência legislativa dos municípios.

7) Repartição da competência material.

a) competência material da União.

b) competência material dos estados e do Distrito Federal.

c) competência material dos municípios.

UNIDADE III. MECANISMOS DE ESTABILIZAÇÃO CONSTITUCIONAL

3.1 - Da intervenção federal nos estados.

a) noções.

b) natureza jurídica.

c) pressupostos formais e materiais.

d) controles político e jurídico.

e) responsabilidades.

3.2 - Da intervenção estadual nos municípios.

a) noções.

b) natureza jurídica.

c) pressupostos formais e materiais.

d) controles político e jurídico.

e) responsabilidades.

3.3 - Do estado de defesa.

a) noções.

b) natureza jurídica.

c) pressupostos formais e materiais.

d) controles político e jurídico.

e) responsabilidades.

3.4 - Do estado de sítio.

a) noções

b) natureza jurídica.

c) pressupostos formais e materiais.

d) controles político e jurídico.

e) responsabilidades.



3.5 - Outras providências de urgência.

a) estado de calamidade.

b) estado de emergência.

3.6 - Das Forças Armadas.

3.7 - Da segurança pública.

UNIDADE IV. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — NOÇÕES CONSTITUCIONAIS

4.1 - Administração Direta e Indireta

4.2 - Princípios Constitucionais da Administração Pública

UNIDADE V. DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

5.1 - Noções.

5.2 - Dos princípios gerais da atividade econômica.

5.3 - Da atuação do estado no domínio econômico.

5.4 - Da política urbana.

5.5 — Da política agrária.

UNIDADE VI — DA TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO

6.1 - Modalidades tributárias — conceitos

6.2 - Princípios constitucionais tributários

6.3 - Modalidades orçamentárias — conceitos

6.4 - Princípio Constitucionais Orçamentários

UNIDADE VII. DA ORDEM SOCIAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

7.1 - Seguridade social

7.2 - Educação, Cultura e Desporto

7.3 - Ciência e Tecnologia

7.4 - Comunicação Social

7.5 - Meio Ambiente

7.6 - Família, Criança, Adolescente e Idoso

7.7 — Índios

4. Metodologia

UNIDADE I - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO

1.1 - Noções conceituais.

1.2 - Forma do Estado brasileiro.

1.3 - Autonomia e soberania.

1.4 - Vedações explícitas aos entes federativos.

1.5 - Dos entes Federativos:

a) União;

b) Estados-membros;

c) Distrito Federal;

d) Municípios;

e) Territórios federais.

UNIDADE II. DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA

2.1 - Noções.

2.2 - Conceito de competência.

2.3 - Técnicas de repartição de competência entre entes federativos.



2.4 - Classificação das competências.

a) competência positiva e competência negativa.

b) competência legislativa e competência material.

c) competência conforme o ente federativo.

d) competência privativa e competência exclusiva.

e) competência supletiva e competência residual.

f) competência comum e competência concorrente.

2.5 - Técnica de repartição da competência na vigente Constituição.

2.6 - Repartição da competência legislativa.

a) competência legislativa da União.

b) competência legislativa dos estados e do Distrito Federal.

c) competência legislativa dos municípios.

7) Repartição da competência material.

a) competência material da União.

b) competência material dos estados e do Distrito Federal.

c) competência material dos municípios.

UNIDADE III. MECANISMOS DE ESTABILIZAÇÃO CONSTITUCIONAL

3.1 - Da intervenção federal nos estados.

a) noções.

b) natureza jurídica.

c) pressupostos formais e materiais.

d) controles político e jurídico.

e) responsabilidades.

3.2 - Da intervenção estadual nos municípios.

a) noções.

b) natureza jurídica.

c) pressupostos formais e materiais.

d) controles político e jurídico.

e) responsabilidades.

3.3 - Do estado de defesa.

a) noções.

b) natureza jurídica.

c) pressupostos formais e materiais.

d) controles político e jurídico.

e) responsabilidades.

3.4 - Do estado de sítio.

a) noções

b) natureza jurídica.

c) pressupostos formais e materiais.

d) controles político e jurídico.

e) responsabilidades.

3.5 - Outras providências de urgência.

a) estado de calamidade.

b) estado de emergência.

3.6 - Das Forças Armadas.



3.7 - Da segurança pública.

UNIDADE IV. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — NOÇÕES CONSTITUCIONAIS

4.1 - Administração Direta e Indireta

4.2 - Princípios Constitucionais da Administração Pública

UNIDADE V. DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

5.1 - Noções.

5.2 - Dos princípios gerais da atividade econômica.

5.3 - Da atuação do estado no domínio econômico.

5.4 - Da política urbana.

5.5 — Da política agrária.

UNIDADE VI — DA TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO

6.1 - Modalidades tributárias — conceitos

6.2 - Princípios constitucionais tributários

6.3 - Modalidades orçamentárias — conceitos

6.4 - Princípio Constitucionais Orçamentários

UNIDADE VII. DA ORDEM SOCIAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

7.1 - Seguridade social

7.2 - Educação, Cultura e Desporto

7.3 - Ciência e Tecnologia

7.4 - Comunicação Social

7.5 - Meio Ambiente

7.6 - Família, Criança, Adolescente e Idoso

7.7 — Índios

5. Avaliação

O ato de avaliar está presente em todos os momentos de nosso cotidiano, quando o indivíduo assume
juízos e opiniões, que julga ser corretos, para a tomada de decisões. Ao tomar essas decisões, formando
então juízos de valores, o indivíduo utiliza os aspectos pessoais somados às relações pessoais.

Na sala de aula o cotidiano escolar se relaciona com o dia-a-dia de cada um dos alunos. Avaliação,
portanto, está sempre presente. Entendendo que a avaliação é feita pela tomada de juízos, vemos que são
esses juízos que irão orientar as decisões e as relações, é que todo o conteúdo será considerado,
compreendendo que nenhuma parte do conteúdo poderá ser desprezada em qualquer avaliação, mesmo
que já tenha sido anteriormente argüido.

A avaliação efetiva se dará no curso do processo, com a cumulatividade do conteúdo ministrado no curso,
nas relações de sala de aula, na compreensão e produção de conhecimento do aluno, através do seu
desempenho no grupo e individual, resolução de questões subjetivas e objetivas, pesquisas (bibliográfica
— livros, revistas, internet, estudos de caso), arguições, trabalhos escritos, desafios, problemas,
questionamentos orais e escritos, assiduidade, pontualidade e respeito nas relações de sala de aula.

Caberá ao aluno inteirar-se das datas das provas previamente agendadas ao longo dos trabalhos em sala de
aula. O regimento interno não contempla 2.ª chamada sem abertura de processo no qual o aluno apresenta
justificativa da ausência.

É responsabilidade do estudante inteirar-se do número de faltas acumuladas ao longo do semestre. O
professor não utilizará a assiduidade como critério avaliativo pois participar das aulas é um
—direito-dever—: é facultado ao aluno ausentar-se sem qualquer tipo de justificativa a 25% das aulas,
contudo extrapolar esse limite implica reprovação.

A prova, enquanto instrumento de avaliação, quando aplicada, poderá ser utilizada nas modalidades de
provas objetivas, discursivas e mistas.



6. Bibliografia Básica

1. BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2011.

2. LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011.

3. SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2010.

7. Bibliografia Complementar

1. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2011.

2. CARVALHO. Kildare Gonçalves de. Direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.

3. MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 2011.

4. NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008.

5. TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2010.

8. Atividades Externas da Disciplina (AED)

Resenhas de livros e/ou realização de cursos à distância (ex.: Instituto Legislativo Brasileiro - Senado
Federal)

9. Cronograma

05/02 Apresentação do plano de ensino, metodologia e bibliografia.

11/02 Da organização do Estado: introdução. Particularidades do federalismo brasileiro.

14/02 Dos entes federativos: a União (aspectos político-jurídicos, bens e competências).

18/02 Dos entes federativos: a União (aspectos político-jurídicos, bens e competências).

21/02 Dos entes federativos: os Estados (aspectos político-jurídicos, bens e competências).

25/02 Dos entes federativos: os Municípios (aspectos político-jurídicos, bens e competências).

28/02 Dos entes federativos: Distrito Federal e Territórios (aspectos político-jurídicos, bens e
competências).

07/03 Avaliação (1.ª N1).

11/03 Devolução e correção de avaliações e revisão de conteúdo.

14/03 Mecanismos de Estabilização Constitucional: introdução; Intervenção.

18/03 Intervenção (cont.).

21/03 Estado de Defesa e Estado de Sítio; Estado de Calamidade e Estado de Emergência.

25/03 Estado de Defesa e Estado de Sítio; Estado de Calamidade e Estado de Emergência.

28/03 Das Forças Armadas.

01/04 Da Segurança Pública.

04/04 Da Administração Pública.

08/04 Da Administração Pública.

11/04 Avaliação (2.ª N1).

15/04 Devolução e correção de avaliações e revisão de conteúdo.

22/04 Da Ordem Econômica e Financeira: introdução e princípios gerais.

25/04 Da Ordem Econômica e Financeira: introdução e princípios gerais.

29/04 Da Política Urbana

02/05 II Jornada da Cidadania (Atividade Acadêmica).

06/05 Da Política Agrária

09/05 Da Tributação e do Orçamento

13/05 Avaliação (1.ª N2)



16/05 Devolução e correção de avaliações e revisão de conteúdo.

20/05 Da Tributação e do Orçamento

23/05 Da Tributação e do Orçamento

27/05 Da Ordem Social

30/05 Da Ordem Social

03/06 Da Ordem Social

06/06 Avaliação (2.ª N2).

10/06 Devolução e correção de avaliações e revisão de conteúdo.

13/06 Da Ordem Social

17/06 Encerramento e divulgação dos resultados finais.

10. Material de Apoio

Revista Brasileira de Direito Constitucional (http://www.esdc.com.br/publicacoes/rbdc.htm)

Revista de Direito Constitucional e Internacional (http://www.ibdc.com.br/home/revistas-sumario.htm)
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