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EMENTA
Constitucionalismo de realidade. Aprofundamento do debate e crítica de conceitos e teorias
constitucionais a partir de casos concretos e da prática da jurisdição constitucional. Função,
desenho e prática do direito constitucional brasileiro. Estudos de casos.
OBJETIVOS GERAIS
Este curso se propõe a aprofundar o conhecimento do direito constitucional brasileiro a partir do
confronto entre teoria e realidade.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
As aulas terão dois objetivos principais: (i) analisar o direito constitucional em sua prática
institucional, discutindo conceitos e institutos a partir de casos concretos; (ii) compreender de que
maneira conceitos de direito constitucional são utilizados para solucionar conflitos políticos reais.
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