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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  DEBATES ACERCA DA QUESTÃO PRIORITÁRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – QPC NO DIREITO FRANCÊS 

AUTORIA LÍVIA DA SILVA FERREIRA DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO LÍVIA DA SILVA FERREIRA DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  ABERTO PARA TODO O CORPO DISCENTE 

PÚBLICO ALVO 
FACULDADES DE DIREITO, DOCENTES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E COMPARADO E ESTUDANTES DE 
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO. 

CÓDIGO 
GRDDIR003 / GRDDIR037 

/GRDDIR039 / GRDDIR041  

PERÍODO 2021.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

Breve resumo histórico do modelo francês, antes e depois da Lei Constitucional n° 2008-724 de 23 de julho de 
2008 e consequências práticas dos 10 anos de criação da QPC. 
A reforma que instituiu a QPC criou o controle de constitucionalidade a posteriori. Esse mecanismo tem como 
principal objetivo conferir aos particulares a prerrogativa de contestar a constitucionalidade de um dispositivo 
legal que julguem ser violador de seus direitos e liberdades garantidos constitucionalmente. 

PROBLEMA Qual a importância e os impactos da reforma no controle de constitucionalidade francês? 

PRODUTO 
Parecer sobre os resultados da pesquisa e elaboração de pequenos comentários (pílulas) sobre o tema.   
Vídeos explicativos com resultados para circulação em redes sociais e endereçamento ao público alvo.  

OBJETIVO 
Apresentar uma breve análise dos fatores que antecederam e influenciaram a reforma supracitada. 
Apontar as consequências e os efeitos gerados pela criação da QPC no direito francês. 

METODOLOGIA 

O projeto se dividirá em três etapas: (i) uma etapa de embasamento teórico e metodológico; (ii) uma etapa de 

elaboração de documento; e (iii) uma etapa final de conclusão e difusão dos resultados. 

A etapa de embasamento teórico consistirá na exposição de conteúdo pelo supervisor e de leitura da bibliografia 

de apoio, que será discutida com os estudantes em sala.  

A etapa de elaboração de documento, terá como objetivo, definir as funções dos estudantes no trabalho que 

será redigido, elaboração de pesquisas e redação do parecer final pelos alunos. O documento será elaborado de 

forma colaborativa na plataforma Google docs. 

Finalmente, na etapa de conclusão e difusão dos resultados, o parecer será finalizado após ajustes, orientações e 

correções da supervisora, para que possa ser divulgado para a comunidade jurídica. 

Visando à divulgação dos resultados deste projeto, será elaborado um parecer final e um podcast ou vídeo ao 

final do período. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de 
caráter negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 Apresentação do Projeto e das leituras necessárias para imersão no tema 

2 Análise de caso:   Congelamento das pensões de estrangeiros (Decisão nº 2010-1 QPC de 28 de maio de 2010)  

3 Análise de caso: “La Garde à vue” (Decisão n° 2010-14/22 QPC de 30 de julho de 2010) 
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4 
Análise de caso:  Proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo (Decisão n°2010-92 QPC de 28 de janeiro de 

2011). 

5 
Discussão acerca das semelhanças e diferenças entre controle de constitucionalidade da QPC e o controle de 
constitucionalidade brasileiro. 

6 Discussão sobre possíveis contribuições aportadas pela QPC que poderiam ser benéficas se implementadas no Brasil. 

7 Análise sobre as consequências práticas dos 10 anos de criação da QPC na França. 

8 Debate sobre os tópicos principais que irão constar no parecer final da pesquisa 

9 Debate sobre os tópicos principais que irão constar no vídeo para divulgação da pesquisa 

10 Elaboração colaborativa do parecer -1 

11 Elaboração colaborativa do parecer -2 

12 Elaboração de pequenos comentários (pílulas) sobre o tema para que os resultados circulem nas redes sociais 

13 Elaboração do roteiro de vídeos explicativos 

14 Gravação de vídeos explicativos  

15 Postagem dos vídeos explicativos nas redes sociais 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

A avaliação das atividades se dará por meio da participação e nas contribuições dos alunos no parecer que será 
entregue ao final do semestre. Além de uma nota de avaliação baseada participação dos alunos durante as aulas e 
no comprometimento com o projeto. 
A avaliação será composta da seguinte maneira: 

 Entrega dos trabalhos: 70% da nota. 

 Participação: 30% da nota. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

1-ROUSSEAU, Dominique. BONNET, Julien. L’essentiel de la QPC. Mode d’emploi de la Question prioritaire de 

constitutionnalité. 2. ed. Paris: Gualino, 2012. 

2-COHENDET, Marie-Anne. Droit constitutionnel. Conseils de méthodes. Sujet d’examens et exercices corrigés. LGDJ, 

Paris : 2017. 

3-FAVOREU, Louis. GAIA, Patrick, GHEVONTIAN, Richard. MESTRE, Jean Louis. PFERSMANN, Otto. ROUX, André. 

SCOFFONI, Guy. Droit constitutionnel. 21e ed. Dalloz : Paris, 2019. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

 1- SENAT. Le contrôle de constitutionnalité des lois. Disponível em: 

<http://www.senat.fr/role/fiche/controle_constit.html>.  

2- GUILLAUME, Marc. “La question prioritaire de constitutionnalité”. 

In: Justice et Cassation, revue annuelle des avocats au Conseil d’État et la Cour de Cassation. 2010. Disponível em: 

<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/ 

QPC/qpc_mguillaume_19fev2010.pdf> 

3- Projets retenus et rapports définitifs- QPC 2020 – Disponível em: https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-

qpc/projets-retenus-et-rapports-definitifs-qpc-2020 

4- FERREIRA, Lívia da Silva. A Relação Entre União Europeia e a Questão Prioritária de Constitucionalidade do Direito 

francês. Revista Do Programa de Direito da União Europeia, Rio de Janeiro v. 4, p. 165-187, fev/2015.  

5 - FERREIRA, LÍVIA DA SILVA. A questão prioritária de constitucionalidade do direito francês. Teoria Jurídica 

Contemporânea, v. 2, p. 174-202, 2018. 
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