
 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Núcleo de Pós-Graduação 
Centro Universitário UniDomBosco 

Pós-Graduação Lato Sensu em Direito 
Constitucional e Administrativo 



Especialização em Direito Constitucional e Administrativo 

 

2 
 

 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

O presente documento compõe um projeto institucional, que é parte de um sistema de 

educação integrado à sociedade. 

Nesse sentido, este Projeto Pedagógico define perfis profissionais, objetivos, conteúdos, 

metodologia, recursos didáticos, avaliação, enfim, coordena os esforços em direção a objetivos 

e compromissos para os cursos de pós-graduação da Escola Paulista de Direito. 

 
 
 

2 PERFIL INSTITUCIONAL 
 
 
 

2.1 HISTÓRICO 

 

A Faculdade Escola Paulista de Direito, desde seu projeto original, tem como escopo 

oferecer um ensino superior em Direito diferenciado e interdisciplinar, abrangendo uma 

formação de conhecimentos que propicie a formação de novos profissionais com senso crítico, 

espírito científico e consciência social do Direito como importante instrumento de 

transformação.  

A Faculdade Escola Paulista de Direito, constituída em 2004, com limite de atuação, 

sede e foro no Município de São Paulo, Estado de São Paulo é um estabelecimento particular 

de ensino superior mantido pela Instituição Escola Paulista de Ensino Superior – IEPES, 

entidade jurídica de direito privado, de natureza educacional, cultural e social. Em sua história, 

a Instituição vem desenvolvendo projetos pedagógicos e institucionais voltados para os 

interesses e necessidades da comunidade local e regional. Sua missão educacional é a de 

formar profissionais juristas aptos a servir à comunidade, guiados pelos princípios éticos e 

democráticos que orientam os parâmetros pedagógicos e cultural da Instituição.  

Levando em consideração uma linha político-pedagógica que entende a educação como 

atividade ético-social, conduzida pela obrigação de formar cidadãos profissionalmente 

capacitados para atuar de forma contextualizada e eticamente comprometida com os valores 

sociais da liberdade, da igualdade e da dignidade, a Faculdade Escola Paulista de Direito tem 

como primazia a consolidação de um plano estratégico proposto para oferecer um ensino 

superior de qualidade, promovendo para a região paulistana um importante centro de 

conhecimento capaz de levar, de modo eficaz, o alcance de excelência do desenvolvimento 

socioeconômico e político do Estado de São Paulo, propiciando sempre o bem-estar e a 

inclusão de toda a sociedade, em equilíbrio com os objetivos constituídos no meio institucional.  
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Projetada inicialmente no formato de uma Instituição de Pós-Graduação em Direito, em 

treze anos de funcionamento nos moldes mencionados, a Faculdade Escola Paulista de Direito 

tornou-se referência nacional e internacional na formação de pós-graduandos.  

Na Pós-Graduação Stricto Sensu, a Instituição oferece o Curso de Mestrado Acadêmico 

em Direito, no seguinte formato: Área de Concentração em "Soluções alternativas de 

controvérsias empresariais"; Linhas de Pesquisa em 1) Princípios e Mecanismos do Sistema 

Nacional de Soluções extrajudiciais de controvérsias e 2) Sistemas Internacionais de soluções 

extrajudiciais de controvérsias.  

Posteriormente, despertada pelo padrão de referência alcançado pela Instituição em seu 

formato de Pós-Graduação, a ampla demanda do público externo para a configuração de um 

programa de Graduação, tornou imprescindível que a Faculdade Escola Paulista de Direito, 

em sua gestão, tomasse a iniciativa por implementar o novo formato e, no ano de 2013, 

oficializasse a integração do programa de Graduação em Direito aos serviços disponibilizados 

pela Instituição.  

Com a aprovação do programa realizada no ano anterior, como projeto pedagógico 

inicial do curso de Graduação em Direito, a Instituição gravitou seus objetivos em torno do 

intuito de formar profissionais capacitados para atuar nas diversas áreas jurídicas, tendo, 

porém, como objetivo central o de propiciar ao aluno o entrosamento com experiências de 

leitura, debate e pesquisa que, reunidas, concentram as habilidades e competências 

necessárias para uma atuação jurídica norteada pelo desenvolvimento contínuo de um senso 

de responsabilidade, da ética e da excelência no que sempre esteve proposta a realizar. 

 

 
2.2 MISSÃO 

 
 

A proposta educacional da EPD é formar pessoas comprometidas em identificar e 

resolver os problemas que as cercam e gerar valores para sociedade, enquanto tornam-se 

protagonistas de seus aprendizados através da plena participação em sala de aula. 

Nosso corpo docente é constantemente avaliado a fim de garantir a transmissão efetiva 

do seu conhecimento e proporcionar o ambiente propício ao despertar do interesse do 

estudante pelo saber, através de reflexões e aprofundamentos teóricos e práticos, nas diversas 

áreas do conhecimento jurídico. 

A EPD tem por missão produzir e difundir conhecimentos, transformando-os em valores, 

através da pesquisa, da cultura e das ciências jurídicas, visando à formação humanística de 

seus alunos. Como centro de excelência em estudos pós-graduados em Direito e áreas 

correlatas, a EPD segue três conceitos fundamentais: 
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1. Aliança estratégica entre teoria e prática; 

2. Dinamismo didático de um corpo docente de primeiro nível; 

3. Linhas de pesquisa marcadas pela qualidade e pela modernidade. 

 

Com esta filosofia de trabalho, a EPD tem formado profissionais que se tornam 

referências no segmento jurídico e áreas afins. 

 

3. APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

A Escola Paulista de Direito – EPD hoje é reconhecida como um dos principais centros 

de pós-graduação em Direito, seja por seu Mestrado stricto sensu, seja pelos muitos cursos 

de especialização que propicia nos diversos ramos do Direito, contando com  professores 

mestres e doutores de renome, autores de obras e livros consagrados no âmbito dos  temas 

em que se especializaram. 

Os cursos de pós-graduação ministrados nas disciplinas integradas no Direito 

Constitucional e no Direito Administrativo vêm ganhando relevância, a cada ano, pela intensa 

procura por parte dos pós-graduandos, desejosos de se especializarem para atender às 

exigências atuais da prática jurídica administrativa. 

Incontestavelmente, o curso versa sobre dois dos ramos mais dinâmicos e complexos 

da atualidade. Nossa pretensão, com este curso, é formar profissionais do Direito e de áreas 

correlatas, como jornalistas, cientistas políticos, economistas, entre outros, com destacada 

base teórica e a habilidade de utilizar o conhecimento adquirido para obtenção de resultados 

profissionais. 

Numa atualidade marcada de erupções legislativas e embates políticos, acreditamos 

que somente um profissional com conhecimento sólido e atualizado seja capaz de se destacar 

e sobreviver no competitivo mercado de trabalho. 

Por isso a Pós-Graduação em Direito Constitucional e Administrativo apresenta ao pós-

graduando as variadas teorias modernas que explicam: a constitucionalização dos direitos, a 

separação dos conceitos de texto e norma, a nova teoria da distinção entre regras e princípios, 

os efeitos da globalização na teoria dos direitos fundamentais, a relação entre o Estado e os 

particulares, a eficácia horizontal dos direitos humanos, o Estado e a prestação serviços 

públicos sob a perspectiva da Administração Gerencial, dentre inúmeras outras teorias que 

surgiram nos últimos anos. 
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O objetivo do curso não é revisitar temas superficialmente como propõe nossos 

concorrentes, mas compreender com profundidade os movimentos da Constituição e do 

Estado na atualidade, conhecendo a doutrina mais moderna e sendo um excelente primeiro 

passo para quem deseja ingressar numa Pós-graduação stricto sensu e lecionar essas 

disciplinas. 

Este é um curso que vai provocar profundas reflexões sobre o Estado, a Administração 

e nossa Constituição e você só encontrará aqui na Escola Paulista de Direito. 

 

4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO CURSO 
 
Título do Curso 

Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Constitucional e Administrativo 

 
Modalidade 

Presencial 

 
Área de Concentração 

Ciências Sociais Aplicadas 

 
Coordenador do curso 

Professor Reinaldo Roberto Ghesso 

 
Coordenadoria/Instituição/Órgão Proponente 

Escola Paulista de Direito – EPD 

 
Carga Horária Total 

360 horas 

 

Público Alvo 

Advogados, Procuradores, Assessores e Consultores da Administração Pública em geral, 
Magistrados,, integrantes do Ministério Público, Delegados de polícia, Assessores e 
Consultores do setor privado, compreendendo empresas, escritórios de advocacia, 
profissionais liberais diplomados em cursos de graduação em direito, além de egressos 
de outras áreas e demais profissionais que atuam em assuntos relacionados ao direito 
público. 

 

Número de Vagas 

160 

 

Turno de  Funcionamento 

Matutino (  )  Vespertino ( ) Noturno (  ) Integral (  x  ) 

 

Período de oferecimento 

Turmas iniciando em março ou agosto 
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Dias da semana em que serão ministradas as aulas 

Sábado - Integral 

 

Duração 

18 meses 

 
 

4.1 Inscrição/Seleção/Matrícula 
 
4.1.1 Inscrição e matrícula 

 

Local: Site da Faculdade Escola Paulista de Direito ou presencialmente na Avenida da 
Liberdade, 956, São Paulo/SP. 

 
Período e Horário 

De segunda a sexta, das 8h às 21h e sábado das 8h às 13h. 

 
Documentação exigida 

- Cópia do diploma da graduação; 
- Cópia do histórico escolar; 
- Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
- Cópia do RG; 
- Cópia do CPF; 
- Cópia do comprovante de residência (conta de luz, telefone). 

 
 
 
 

4.2  JUSTIFICATIVA DO CURSO 

 

A EPD tem se incorporado à sociedade, ao longo da sua história, ofertando um ensino 

de ponta e por sua dedicação ao ensino, peças fundamentais para o processo de 

transformação da sociedade. 

Os saberes, em nosso curso, são difundidos de modo que aperfeiçoam o aluno (mesmo 

com deficiência de formação universitária), para ele possa compreender e provocar as 

mudanças sociais, num processo que gere cidadãos e profissionais livres e, a partir deles, uma 

sociedade mais justa.  

E as transformações cotidianas impõem uma capacidade de absorver as mudanças 

legislativas, muitas vezes repentinas. Neste contexto, há necessidade de aquisição pelo aluno 

de uma capacidade de auto-aperfeiçoamento, o que é perseguido e atingido durante o curso.   
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Diante disso, crê-se que a implantação deste curso se justifica por quatro fatores: 

- Pelo atendimento educacional do público-alvo interessado no curso, que abrande 

dois grandes ramos de atuação jurídica; 

- Pela demanda do mercado de trabalho local e regional que é crescente e busca 

profissionais qualificados em análise e uso da Constituição; 

- Pela composição do quadro docente habilitado para a condução do referido 

curso; 

- Pela necessidade de formação de profissional apto e qualificado à atender as 

demandas de mercado e autossuficientes em seu aprendizado; 

4.3  OBJETIVOS 
 

 

 

4.3.1 Objetivo Geral 
 

 

O curso de Pós-Graduação em Direito Constitucional e Administrativo tem por objetivo 

geral propiciar o conhecimento dos institutos do Direito Constitucional e Admininstrativo para 

formar profissionais do Direito e de áreas correlatas, como jornalistas, cientistas políticos, 

economistas, entre outros, com destacada base teórica e a habilidade de utilizar o 

conhecimento adquirido para obtenção de resultados profissionais. 

 
 

4.3.2 Objetivos Específicos 
 

O curso trabalha com 03 (três) objetivos específicos: 

I.  Analisar casos concretos vinculados à prática processual constitucional e 

propiciar a identificação das tendências verificadas nessa temática; 

II. Examinar as alterações legislativas e emendas constitucionais pertinentes aos 

temas estudados; 

III. Proporcionar o debate crítico acerca do posicionamento jurisprudencial sobre os 

assuntos enfocados 

 

 

4.4 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO 
 

 
 

 No Quadro 1 estão relacionadas as disciplinas e suas respectivas cargas 

horárias. 
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MATRIZ CURRICULAR 

Direito Constitucional e Administrativo 

1º MODULO - Direito Constitucional: Perspectiva 
Processual 

Carga Horária 100 Horas 

1. Poderes e funções do Estado 8 horas 

2. Organização constitucional do Poder Judiciário 4 horas 

3. Controle difuso – recurso extraordinário e 

repercussão geral 
4 horas 

4. Controle concentrado – Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, Ação declaratória de 

cconstitucionalidade e Arguição de 

descumprimento de preceito fundamental 

 

8 horas 

5. Efeito Vinculante 4 horas 

6. Súmula Vinculante 4 horas 

7. Reclamação Constitucional 4 horas 

8. Interpretação constitucional 4 horas 

9. Coisa julgada inconstitucional 4 horas 

10. Gerações de Direitos Humanos 4 horas 

11. Implementação de políticas públicas 4 horas 

12. Direitos e Garantias 4 horas 

13. Coisa julgada inconstitucional 4 horas 

14. Gerações de Direitos Humanos 4 horas 

15. Direito de petição 4 horas 

16. Remédios Constitucionais 4 horas 

17. Habeas corpus 4 horas 

18. Habeas data 4 horas 

19. Mandado de segurança  4 horas 

20. Mandado de Injunção 4 horas 

21. Ação popular 4 horas 

22. Ação civil pública 4 horas 

23. Ministério Público: organização constitucional e 

poder de investigação 
4 horas 

  

TOTAL: 23 Disciplinas   

2º MÓDULO - Direito Constituciona Parlamentar 
e Interdisiplinar 

Carga Horária 100 Horas 

1. Poder Constituinte 4 horas 

2. Repartição constitucional de competências  4 horas 

3. Poder Legislativo: organização e tarefas 4 horas 

4. Processo legislativo 4 horas 
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5. Emendas à Constituição 4 horas 

6. Lei ordinária e lei complementar 4 horas 

7. Decreto legislativo 4 horas 

8. Resolução 4 horas 

9. Lei delegada 4 horas 

10. Medidas provisórias 4 horas 

11. Incorporação de tratados, convenções e acordos 

internacionais 
4 horas 

12. Leis orçamentárias e orçamento participativo 4 horas 

13. Fiscalização orçamentária e financeira: o Tribunal 

de Contas 
4 horas 

14. Estatuto dos parlamentares 4 horas 

15. Comissões Parlamentares 4 horas 

16. Impeachment 4 horas 

17. Estruturação do Poder Executivo 4 horas 

18. Aspectos constitucionais do Direito Eleitoral 4 horas 

19. Estado de defesa, estado de sítio e intervenção 

federal 
4 horas 

20. Sistemas eleitorais 4 horas 

21. Partidos Politicos 4 horas 

22. Direito Civil constitucional 4 horas 

23. Processo Civil constitucional 4 horas 

24. Direito Trabalhista Constitucionalizado 4 horas 

25. Direito penal e Constituição 4 horas 

TOTAL: 25 Disciplinas   

3º MODULO - Direito Administrativo Carga Horária 100 Horas 

1. Regime jurídico administrativo 
4 horas 

2. Princípios de Direito Administrativo 4 horas 

3. Administração direta e indireta 4 horas 

4. Poder de Polícia 4 horas 

5. Ato Administrativo 4 horas 

6. Contrato Administrativo 8 horas 

7. Processo administrativo 4 horas 

8. Discricionariedade e vinculação administrativas 4 horas 

9. Serviço público 4 horas 

10. Licitações I, II, III e IV 16 horas 

11. Concessão, permissão, autorização, parceria 

público-privada e consórcio administrativo 
8 horas 

12. Regime jurídico dos bens públicos 4 horas 

13. Intervenção do Estado na Propriedade 4 horas 

14. Desapropriação 4 horas 
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15. Estatuto da Cidade 4 horas 

16. Servidores públicos 4 horas 

17. Responsabilidade do Estado 4 horas 

18. Improbidade 10dministrative: conceito e ação 4 horas 

19. Controle da Administração Pública 4 horas 

20. Processo 10dministrative disciplinar 

 
4 horas 

  

TOTAL: 20 Disciplinas   

Disciplinas complementares (modalidade a distância) Carga Horária 60 horas 

   

METODOLOGIA CIENTIFICA DA PESQUISA JURÍDICA 30 

DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 30 

TOTAL: 02 Disciplinas   

  

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS  360 

 
 
 

4.5 Programas de Ensino 

 
 

Os Programas de Ensino do Curso de Especialização Lato Sensu em Direi to 

Consti tucional e Administrativo  são organizados em consonância com a proposta do 

curso, desta forma, é possível verificar a adequação e atualização de ementas, conteúdos 

programáticos e bibliografias adotadas. 

 
 
 

4.6 Qualificação Docente 
 
 

No Quadro 3 estão relacionados os docentes do curso e sua respectiva titulação. 

 
 

Quadro 3 – Docentes e titulação. 
 

Docentes Titulação 

ALBERTO LOPES MENDES ROLLO Especialista em Direito Eleitoral e Administrativo 

ALBERTO LUÍS MENDONÇA ROLLO Mestre em Direito Constitucional pela PUC/SP 
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ALEXANDRE LEVIN 
Doutor (2014) e Mestre (2008) em Direito do Estado pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP 

ALEXANDRE LUIS MENDONÇA ROLLO 
Mestre e Doutor em Direito das Relações Sociais pela 

PUC/SP 

ALEXANDRE JORGE CARNEIRO DA CUNHA 
FILHO 

Doutor e Mestre em Direito Administrativo pela USP 

ANDRÉ CASTRO CARVALHO 
Doutor e Mestre em Direito Administrativo e Financeiro e 

Bacharel pela USP 
 

ARTHUR LUÍS MENDONÇA ROLLO Doutor e Mestre em Direito pela PUC/SP 

AUGUSTO GRIECO Doutor e Mestre em Direito pela PUC/SP 

BEATRIZ LAMEIRA CARRICO NIMER 
Doutora e Mestre em Direito do Estado pela Universidade de 

São Paulo.  

BRUNO MEGNA 
Doutor e Mestre em Direito Processual pela Universidade de 

São Paulo. 

CLÁUDIO MENDONÇA BRAGA 
Doutor e Mestre em Direito do Estado na Universidade de São 

Paulo 

CESAR PEGHINI 

Doutor em Direito Civil pela PUC/SP. Mestre em Direito pela 
FADISP. Especialista em Direito do Consumidor, pela 
Universidade de Castilla-La Mancha. Especialista em Direito Civil 
pela ITE. Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela EPD. 

CHRISTIAN FERNANDES GOMES DA ROSA 
 

Mestre em Teoria e Filosofia do Direito pela USP. Especialista 
em Direito Econômico pela FGV/SP. Mestrado Profissional em 
Economia do Desenvolvimento e da Mundialização pela PUC/SP 
(2014). Master Économie Gestion a finalité Recherche pela 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2015). 

FÁBIO FRANCO PEREIRA Doutor e Mestre em Direito do Estado pela USP 

FABIO SANTANA 

Doutor em Direito Administrativo pela PUC/SP. Mestre em 
Direito Constitucional pela UFF. Pós-graduado em Giustizia 
Costituzionale e Tutela Giurisdizionale dei Diritti pela Università di 
Pisa/Itália. 

FELIPPE MENDONÇA Doutor e Mestre em Direito do Estado pela USP 

JOÃO FERNANDO LOPES DE CARVALHO Mestre em Direito pela PUC/SP 

LEONARDO DAVID QUINTILIANO Doutor e Mestre em Direito do Estado pela USP 

https://bv.fapesp.br/pt/pesquisador/63765/christian-fernandes-gomes-da-rosa/
https://bv.fapesp.br/pt/pesquisador/63765/christian-fernandes-gomes-da-rosa/
http://www.epd.edu.br/professores/fabio-franco-pereira
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LEO VINICIUS PIRES DE LIMA 
Especialista em Interesses Difusos e Coletivos pela ESMP; 

Bacharel pela USP. 

LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA Doutor e Mestre em Direito do Estado pela USP 

RAFAEL ISSA  Doutor e Mestre em Direito do Estado pela USP 

REINALDO ROBERTO GHESSO Doutorando e Mestre em Direito do Estado pela USP 

RUBENS BEÇAK Doutor e Mestre em Direito do Estado pela USP 

SÉRGIO RESENDE DE BARROS LIVRE-DOCENTE EM DIREITO PELA USP 

 
 
 

4.7 Recursos Didático-Pedagógicos 
 

No curso de pós-graduação de Direito Constitucional e Administrativo, são 

utilizados os seguintes recursos Didático-Pedagógicos: 

 

 Quadro branco com caneta; 

 Jornais, cartazes, revistas e livros; 

 Textos manuais; 

 Computador com projetor 

 Plataforma digital da Escola Paulista de Direito 

 

4.8 Avaliação 

O modelo proposto inclui o acompanhamento da aprendizagem, do comportamento e do 

impacto, considerando como objetos do processo de avaliação, concomitantemente, o 

desempenho do aluno e o próprio programa de formação. Para tal, são utilizados recursos 

tradicionais e instrumentos complementares de acompanhamento, como questionários, 

provas discursivas e seminários. 

 

 

 

5. CONTROLE ACADÊMICO 
 

O controle dos resultados das avaliações será realizado pela Secretaria da Pós-

Graduação da Instituição, que os arquivará. 

http://www.epd.edu.br/professores/sergio-resende-de-barros
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6 CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 
 

 

Após o cumprimento de todas as disciplinas e sendo aprovado em todas as 

etapas, o pós-graduando recebe o título de especialista. 

 

7. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

Devido à nova resolução do MEC (N.01/06.04.2018), a entrega do Trabalho de Conclusão de 

Curso e realização da defesa presencial deixaram de ser obrigatórios para os cursos de Pós-

Graduação lato sensu. 

Assim, a EPD, passa a adotar a nova diretriz do Ministério da Educação, deixando a entrega 

do trabalho e defesa presencial opcionais, a partir dos ingressantes de Março/2017 e para os 

concluintes a partir de janeiro de 2019. 

Contudo, é preciso levar em consideração algumas informações e passo a passo para 

solicitação da dispensa do TCC. Segue: 

1. A solicitação da dispensa do TCC, deve ser realizada exclusivamente pelo aluno via 

Requerimento de Dispensa TCC; 

2. A dispensa corresponde apenas ao TCC, as disciplinas de Didática do Ensino Superior 

e Metodologia do Trabalho Científico continuam sendo avaliadas computadas na carga 

horária total do curso. A partir de abril de 2019, estas disciplinas passaram a ser 

ofertadas na modalidade online. 

 

8 EMENTÁRIOS E REFERÊNCIAS 
 

 

O detalhamento das ementas e das referências básicas e complementares tem 

por objetivo apresentar as informações relativas a cada disciplina constante do curso 

de pós-graduação. Porém, vale ressaltar que tanto os ementários como as bibliografias 

descritas não devem ser consideradas produtos acabados, mas sim, como instrumentos 

de revisão constantes em relação às transformações sociais, pedagógicas e 

institucionais. 
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PLANO DE ENSINO DO MÓDULO 

 
NOME DO MÓDULO: DIREITO CONSTITUCIONAL: PERSPECTIVA PROCESSUAL 
 
Carga horária: 100 horas. 

EMENTA 

No presente módulo o foco é a atuação judicial em direito constitucional, sendo 
analisadas as principais ações constitucionais e institutos ligados aos processos 
constitucionais, como repercussão geral, efeito vinculante, dentre outros. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

- Poderes e funções do Estado 

- Organização constitucional do Poder Judiciário 

- Controle de constitucionalidade: 

.Controle difuso – recurso extraordinário e repercussão geral 

.Controle concentrado – Adi, Adc e Adpf 

.Efeito Vinculante 

.Súmula Vinculante 

.Reclamação Constitucional 

- Interpretação constitucional 

- Coisa julgada inconstitucional 

- Gerações de Direitos Humanos 

- Implementação de políticas públicas 

- Direitos e Garantias 

- Direito de petição 

- Remédios Constitucionais 

.Habeas corpus 

.Habeas data 

.Mandado de segurança  

.Mandado de Injunção 

.Ação popular 

.Ação civil pública 

- Ministério Público: organização constitucional e poder de investigação 

BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 
 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva. 

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

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros. 

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

direito constitucional. São Paulo: Saraiva. 

 

 Bibliografia Complementar: 
BARBOSA, Rui. Atos inconstitucionais. Campinas: Russel, 2003. 

BARROS, Sérgio Resende de. Contribuição dialética para o constitucionalismo. Campinas: Millennium, 
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2007. 

______. Direitos Humanos: Paradoxo da Civilização. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 

CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 2. ed. 

Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1992. 

KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins Fontes. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. São Paulo: Saraiva. 

______. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

______. Controle concentrado de constitucionalidade. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Atlas. 

______. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Atlas. 

PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade: conceitos, sistemas e efeitos. São Paulo: Revista 

dos Tribunais 

RAMOS, Elival da Silva. Perspectivas de evolução do controle de constitucionalidade no Brasil. Tese 

(Concurso para provimento de cargo de Professor Titular do Departamento de Direito do Estado). 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2005. 

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva. 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO DO MÓDULO 

 

NOME DO MÓDULO: DIREITO PARLAMENTAR E INTERDISCIPLINAR 

Carga horária: 100 horas 

EMENTA 

No presente módulo o foco é relação do Direito constitucional com a Politica e outros 
remos do direito. A eficácia irradiante da Constituição traduz-se na garantia de que todo 
o direito pátrio seja coberto pelo manto da constitucionalidade. Com isto os valores 
constitucionais se espraiam sobre toda a legislação e seus institutos, judiciais e 
extrajudiciais, resultando em uma atuação dos cidadãos e do Estado orientados pelos 
direitos fundamentais. Nesta módulo, veremos quais são estas influências 
constitucionais e como elas se aperfeiçoam na legislação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Poder Constituinte 

- Repartição constitucional de competências  

- Poder Legislativo: organização e tarefas 

- Processo legislativo 

- Emendas à Constituição 

- Lei ordinária e lei complementar 

- Decreto legislativo 

- Resolução 

- Lei delegada 

- Medidas provisórias 

- Incorporação de tratados, convenções e acordos internacionais 

- Leis orçamentárias e orçamento participativo 
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- Fiscalização orçamentária e financeira: o Tribunal de Contas 

- Estatuto dos parlamentares 

- Comissões Parlamentares 

- Impeachment 

- Estruturação do Poder Executivo 

- Aspectos constitucionais do Direito Eleitoral 

- Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal 

- Sistemas eleitorais 

- Partidos Politicos 

- Direito Civil constitucional 

- Processo Civil constitucional 

- Direito Trabalhista Constitucionalizado 

- Direito penal e Constituição 

 

Bibliografia Básica 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva. 

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

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas. 

AMARAL JÚNIOR, José Levi do, Medida provisória e sua conversão em lei: A Emenda Constitucional n. 

32 e o papel do Congresso Nacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 

CASSEB, Paulo Adib. Processo Legislativo: atuação das comissões permanentes e temporárias. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 

CLÉVÈ, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do Poder Executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. São Paulo: Saraiva. 

______. O Poder Constituinte. São Paulo: Saraiva. 

SANTOS, Brasilino Pereira dos. As medidas provisórias no direito comparado e no Brasil. São Paulo: 

LTr, 1994. 

SILVA, José Afonso da. Processo constitucional de formação das leis. São Paulo: Malheiros. 

SPROESSER, Andyara Klopstock. Direito Parlamentar: Processo legislativo. São Paulo: Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO DO MÓDULO 

NOME DO MÓDULO: DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
Carga horária: 100 horas. 

EMENTA 
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No presente módulo o enfoque é a atuação administrative, perpassando pelos intitutos 
mais importantes do Direito Admininstrativo como licitações, concessões, contratos e 
Processo Disciplinar. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

- Regime jurídico administrativo 

- Princípios de Direito Administrativo 

- Administração direta e indireta 

- Poder de Polícia 

- Ato Administrativo 

- Contrato Administrativo 

- Processo administrativo 

- Discricionariedade e vinculação administrativas 

- Serviço público 

- Licitação 

- Concessão, permissão, autorização, parceria público-privada e consórcio administrativo 

- Regime jurídico dos bens públicos 

- Desapropriação 

- Estatuto da Cidade 

- Servidores públicos 

- Responsabilidade do Estado 

- Responsabilidade fiscal 

- improbidade administrativa: conceito e ação 

- Controle da Administração Pública 

BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia Básica: 
 
ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 

MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros. 

 

Bibliografia Complementar: 

CRETELLA JÚNIOR, José. Tratado de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense. 

MARÇAL, Justen Filho. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: Dialética 

MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. São Paulo: Malheiros. 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional Administrativo. São Paulo: Atlas. 
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