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Curso/Disciplina: Direito Constitucional – 2017.  

Aula: Introdução.  

Professor (a): Marcelo Tavares  

Monitor (a): Lívia Cardoso Leite  

 

Aula 01 

 

O Curso de Direito Constitucional é importante principalmente porque a Constituição hoje é o 

início de todas as disciplinas que terão de ser enfrentadas nos diversos concursos públicos. Havia até uns 20 

anos atrás uma noção de que o Direito Privado estava apartado da influência da Constituição. A partir da 

Constituição de 1988 e da consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, houve um processo 

de constitucionalização do Direito Privado. Hoje, mesmo matérias como Direito Civil, Direito Empresarial, 

deixaram de ter o seu principal fundamento no Código Civil e passaram a tê-lo na Constituição. A 

Constituição brasileira, por ser social, acaba consolidando uma ideia de Capitalismo moderado, controlado. 

Na ordem econômica, por ser a Constituição social, ela acaba tendo uma intervenção. Também na ordem 

social. A intervenção é maior do que a de determinadas constituições liberais.  

Para acompanhar bem o curso, é importante sejam utilizados alguns cursos escritos, que podem 

ser da preferência de cada um. Há outras matérias a serem estudadas também. O objetivo não é passar uma 

ordem grande de bibliografia, mas é importante que se tenha pelo menos 1 livro como um curso guia para 

que se siga o curso teórico dado no Master. Alunos se adaptam melhor a determinados livros do que a 

outros.  

 

Toda vez que se for ingressar em determinada matéria, dentro da estrutura do curso, se o 

professor entender que é necessário haver um aprofundamento em relação ao tema específico, dirá.  

 

É importante que também se siga a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e se adquira o 

bom hábito de fazer a leitura do seu informativo semanal, que é o principal informativo da matéria Direito 

Constitucional.  

Para outras matérias como Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Civil, Direito 

Processual Civil, Direito Empresarial, Direito Previdenciário e outras, é de muito relevo também fazer o 

acompanhamento pela jurisprudência do STJ. Mas em Direito Constitucional, a jurisprudência do STJ não é 

tão importante. Como a disciplina é Direito Constitucional, o pedido do professor é que se tenha o bom 

hábito de se fazer a leitura do informativo do Supremo toda semana. Esse informativo, em geral, é publicado 

às quartas-feiras. Deve-se criar o hábito. Não se irá gastar 1 hora de leitura. O aprofundamento da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal será de grande utilidade principalmente para as pessoas que 

almejam ocupar os cargos públicos mais importantes, tanto no Poder Executivo, quanto no Poder Judiciário, 

e também do Poder Legislativo. Principalmente nos 2 primeiros, como a Magistratura, as diversas 

Procuradorias do Poder Executivo, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Esses concursos em que o nível 
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de exigência, de conhecimento da matéria, é maior, acabam fazendo com que haja necessidade não apenas 

de se seguir através de um livro base com a implementação da leitura de outros textos específicos em 

relação a determinadas matérias, mas também de se fazer o acompanhamento da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal.  

 

No ano de 2017 a leitura da jurisprudência do Supremo está atualizada. Encontra-se também no 

curso Master a análise da jurisprudência através dos informativos do Supremo Tribunal Federal. A 

jurisprudência do ano de 2015 está completa. A do ano de 2016 também. A do ano de 2017 está atualizada 

até o momento. Há um compromisso do curso de fazer o acompanhamento constante da jurisprudência do 

Supremo. Esse arquivo da jurisprudência está sempre sendo incrementado com novas gravações, indicando-

se quais são os informativos a que se referem. Tem-se realmente um material completo. Na parte de 

exercícios também. O professor vem resolvendo exercícios da Magistratura, do Ministério Público, das 

Procuradorias. É importante que se faça o estudo bem coordenado, direcionado a alcançar o sonho em 

relação ao provimento dos cargos públicos pretendidos.  

 

- Estrutura completa do curso de Direito Constitucional que será gravado: como ele será 

seguido.  

1. Teoria do Poder Constituinte e Teoria da Constituição; 

2. Hermenêutica Constitucional – faz-se um debate entre a visão da hermenêutica no 

positivismo jurídico e no neoconstitucionalismo; 

3. Controle de Constitucionalidade - tradicionalmente é a matéria mais importante no Direito 

Constitucional. Pode-se afirmar, com certa tranquilidade, que dificilmente se fará um concurso de várias 

fases – fase preliminar, provas discursivas e prova oral – sem enfrentar questão de controle. Controle de 

Constitucionalidade é uma seção que é muito importante dentro do curso porque praticamente a matéria 

obrigatoriamente cai em qualquer concurso público.  

4. Estado Federal Brasileiro e sua estrutura. Dentro desta se verá a aplicação do princípio 

federativo, como se organiza o sistema constitucional de repartição de competências, as atribuições dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e a parte também de organização administrativa do Estado 

brasileiro. Essa parte também é bem ampla, pegando não apenas as atribuições das entidades federativas, 

como também a parte constitucional do Direito Administrativo.  

5. Separação de Poderes – será estudada, com foco maior, a organização da União – o Poder 

Executivo da União, seu Poder Legislativo e o Judiciário.  

6. Processo Legislativo.  

7. Direitos Fundamentais – tópico muito importante também.  

8. Ordem Social; 

9. Ordem Econômica.  

 

O curso é integrado por esses 9 segmentos. Vão ser desenvolvidos e sempre se trará também 

algum comentário de jurisprudência específica quanto à matéria.  

Isso é importante para que se tenha uma noção da organização do curso.  
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Para seguir o curso de Direito Constitucional, é importante que se tenha o apoio de 1 livro, um 

Curso de Direito Constitucional.  

 

- Sugestões para o acompanhamento geral do curso – indicação bibliográfica inicial geral para o 

acompanhamento do curso. Podem ser utilizados: 

1. Curso de Direito Constitucional Esquematizado do Pedro Lenza; 

2. Curso de Direito Constitucional do Gilmar Mendes e outros; 

3. Curso de Direito Constitucional do Alexandre de Moraes; 

4. Curso de Direito Constitucional Positivo do José Afonso da Silva; 

5. Curso de Direito Constitucional do André Ramos Tavares.  

 

Todos esses cursos são adequados para que se siga o estudo do Direito Constitucional. Não é 

necessário que se utilize mais de 1, mas de 1 deles como livro base. Todos os cursos de Direito 

Constitucional são mais fortes em determinadas matérias e mais fracos em outras. Isso é natural. Por 

exemplo, o livro Curso de Direito Constitucional Positivo do José Afonso da Silva não é tão forte na parte de 

Controle de Constitucionalidade, mas é muito bom na parte de Organização do Estado, Separação de 

Poderes, Estado Federal Brasileiro, Direitos Fundamentais. A parte de Controle não recebe muita atenção. 

Mas é um livro muito organizado, muito sistematizado, muito bom.  

O Curso de Direito Constitucional do professor André Ramos Tavares, de São Paulo, também é 

um ótimo curso. Na parte de Organização dos Poderes poderia ter um desenvolvimento melhor do que tem, 

mas é um ótimo livro também para ser seguido.  

O Curso de Direito Constitucional do professor Gilmar Mendes é muito forte na parte de 

Hermenêutica. É um livro mais equilibrado, apesar de ser muito longo, tendo mais de 1000 páginas, mas é 

um bom curso de Direito Constitucional.  

O livro do professor Pedro Lenza traz uma boa característica de sistematização e aborda bem as 

matérias. Há uma preocupação também muito grande no Curso de Direito Constitucional Sistematizado de 

se colocar a opinião de outros autores. Isso é importante para que em pontos que são controvertidos se 

possa também ter outra visão. Ele não apenas dá a visão dele sobre uma determinada questão de Direito 

Constitucional, determinado instituto, mas coloca também a opinião de outros autores. É um livro que vem 

sendo constantemente atualizado.  

Reafirma-se: não é importante que se tenha mais de 1 curso. Deve-se escolher 1 com o qual se 

tem mais afinidade, se goste mais da leitura, da estrutura do curso, e utilizá-lo como básico. Depois, 

eventualmente, em cada seção da estrutura do curso de Direito Constitucional que será dado, far-se-á uma 

indicação bibliográfica. Em muitas não há necessidade dela, em outras sim.  

 

Não esquecer da parte de jurisprudência. Pode ser amadurecida na leitura dos informativos. 

Deve-se ter o hábito de lê-los. São encontrados os principais debates do Supremo Tribunal Federal sobre 

institutos importantes não apenas de Direito Constitucional, mas de Direito Penal, Direito Civil, Direito 

Processual, sob a visão do Direito Constitucional. A leitura de informativo é muito importante para o estudo.  

O professor dá uma sugestão: deve-se ler o informativo do Supremo Tribunal Federal toda 

semana. Deve-se ter um arquivo de cada matéria. Por exemplo: Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito 
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Penal. Quando se fizer a leitura do informativo e houver uma decisão importante, por exemplo, em matéria 

de Direito Civil, de Direito de Família, sobre união homoafetiva, estrutura de adoção etc, pode-se capitular 

no material próprio o tema (Relações de Família, Sucessões, Obrigações e Contratos etc) e quando da 

leitura, se houver decisão importante, por exemplo, de Direito de Família, deve-se copiar e colar no local do 

tema. Quando tiver uma questão importante de Direito Penal, por exemplo, sobre tráfico ilícito de 

entorpecentes, crimes contra a pessoa etc, uma vez que isso estará capitulado no material próprio, deve-se 

copiar e colar. Em Direito Previdenciário a mesma coisa. Se houver esses arquivos e se fizer a leitura do 

Supremo, semanalmente, com a retirada dessas decisões importantes e a colocação no lugar, ver-se-á que 

em pouco tempo se terá um material preciosíssimo e que foi construído pessoalmente. Isso existe no 

mercado para que se compre como livro, mas é importante que esse tipo de leitura seja feita pelo próprio 

candidato. O fato de se conseguir entender que a decisão é importante e fazer o seu enquadramento dentro 

de um capítulo de Direito Civil, de Direito Penal, já demonstra um amadurecimento do estudo. Essa é uma 

dica. O professor utilizou isso quando estava fazendo concurso público. Foi uma dica importante nos seus 

estudos, que está sendo trazida. Deve-se fazer a leitura dos informativos e colocá-los dentro da estrutura de 

diversos arquivos que podem ser utilizados para os concursos públicos. Deve-se fazer a leitura dos 

informativos do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito importante para o estudo.  

 

- Exercícios: 

O curso Master tem uma preocupação muito importante de fazer a integração da parte teórica, 

de doutrina, com jurisprudência e exercícios. Em Direito Constitucional serão encontradas várias aulas 

resolvendo provas da Magistratura, das diversas Procuradorias etc. Deve-se utilizar esse material, que é 

valioso. Deve-se acostumar a fazer as provas do cargo que se quer. Caso se queira o concurso da 

Magistratura Federal, deve-se pegar as diversas aulas que têm de Direito Constitucional, Direito 

Previdenciário e de outras matérias também que sejam direcionadas. Assim se entenderá qual é a estrutura 

da prova, qual é a matéria que vem primeiro etc. Ver-se-á como se faz a abordagem em determinadas 

bancas. Algumas questões são efetivamente repetidas. Quando não são literalmente repetidas, o são com 

adaptação. Isso trará muito amadurecimento do estudo. Deve-se aproveitar para fazer isso. Deve-se fazer a 

integração do estudo puro da teoria com a jurisprudência e as diversas aulas de exercícios. Essas aulas são 

direcionadas para determinados cargos públicos. Ter-se-á um acompanhamento completo, por exemplo, do 

Curso de Direito Constitucional, se se fizer a integração sistematizada do estudo. 

Começar-se-á o Curso de Direito Constitucional. Deve-se ter um curso dos indicados para que se 

faça o acompanhamento e fazer a leitura dos informativos do Supremo. Essa leitura tem de ser qualificada. 

Deve-se fazer o recorte e a criação dos arquivos falados, um de cada matéria. Deve-se criar isso para que se 

possa ter um bom encaminhamento do estudo.  

Por fim, devem ser assistidas as aulas de exercícios do curso. Deve-se ter um amadurecimento 

da parte teórica através da prática de exercícios. Deve-se fazê-los efetivamente e ouvir as explicações da 

solução das questões. É certo que com isso ficar-se-á muito bem preparado em Direito Constitucional.  

 

Terminada a aula introdutória da estrutura do curso, entrar-se-á na 1ª seção: Poder 

Constituinte e Teoria da Constituição. 


