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Princípios constitucionais: usos e abusos nas distintas áreas do Direito 

 

ANO: 2016 SEMESTRE: 2º 

DIAS: Quartas-feiras (10/08, 17/08, 24/08, 31/08, 

14/09, 21/09, 28/09, 05/10, 19/10) 

HORÁRIO: 09:00-13:00 

PROFESSORES: Clèmerson Merlin Clève (cleve@uol.com.br) e Daniel Wunder Hachem 

(danielhachem@gmail.com) 

I – EMENTA 

 

1. A distinção entre princípios e regras na Teoria do Direito e no Direito Constitucional. 2. Teorias dos princípios: dos 

fundamentos às críticas. 3. Ponderação e proporcionalidade: metodologia e críticas. 4. Princípios constitucionais e o 

Direito Constitucional positivo: fundamentos e crítica; 5.  Princípios constitucionais do Direito Administrativo: 

fundamentos e crítica; 6. Princípios constitucionais do Direito Tributário: fundamentos e crítica; 7.  Princípios 

constitucionais do Direito Civil: fundamentos e crítica; 8.  Princípios constitucionais do Direito Processual Civil: 

fundamentos e crítica; 9. Princípios constitucionais do Direito Penal e Processual Penal: fundamentos e crítica. 

 

II – METODOLOGIA DA DISCIPLINA 

 

- A disciplina será composta por 9 encontros: 1 sessão de apresentação e 8 encontros de exposições dos mestrandos 

seguidas de debates e intervenções dos professores. 

 

- Em cada sessão haverá: (i) 1 ou 2 relatores (a depender do número de inscritos); (ii) 1 debatedor. A metodologia será 

a seguinte: 

a) Exposição do conteúdo dos textos: 09:00-10:00 – Exposição do(s) relator(es), em formato de aula (apresentando 

de forma sistematizada e sintetizada os principais aspectos dos textos), com a entrega de um roteiro da exposição a 

todos; 

b) Análise jurisprudencial: 10:00-10:30 – Apresentação, pelo debatedor, de duas decisões judiciais que envolvam a 

aplicação de princípios constitucionais (ligados à temática da respectiva sessão) e possam ser objeto de discussão e 

análise crítica, devendo ser: (i) uma na qual o debatedor repute adequada a aplicação do(s) princípio(s); (ii) outra na 

qual o debatedor repute equivocada a forma como foi/foram aplicado(s) o(s) princípio(s); 

c) Debate: 10:30-13:00 – Discussão relacionando os textos com as decisões apresentadas. Cada mestrando deverá 

enviar para o e-mail danielhachem@gmail.com até a terça-feira anterior à aula, às 21:00 (sob pena de não ser 

considerado recebido), uma questão a respeito dos textos que seja capaz de suscitar o debate. 

 

III – AVALIAÇÃO 

 

- A avaliação será composta por 4 partes: 

1) Entrega dos roteiros de apresentação e questões solicitadas para cada sessão (Peso 1,0) 

2) Apresentação oral como relator(a) e como debatedor(a) (Peso 3,0) 

3) Participação nos debates, levando em consideração, além das intervenções em sala e respostas às questões, a 

presença nas aulas (Peso 1,0) 

4) Elaboração do artigo (Peso 5,0) 

 

- É obrigatória a presença em no mínimo 75% dos encontros para evitar a reprovação. A ausência nas sessões 

prejudicará a nota a ser atribuída no item 3), supra. 

 

- O artigo deverá ser enviado ao e-mail do professor até o dia 30/12/2016 e deverá observar os seguintes requisitos: 

 

1)  Tratar de tema relevante, atual, específico, diretamente relacionado aos temas trabalhados na disciplina; 

2) Utilizar a bibliografia trabalhada na disciplina (no mínimo 25% dos textos devem ser citados); 

3) Utilização de artigos da A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional (mínimo de 3), da Revista de 

Investigações Constitucionais (mínimo de 2), da Revista de Direitos Fundamentais & Democracia (mínimo de 3) e da 

RECHTD – Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (mínimo de 3) – a primeira está 

disponível na biblioteca de Ciências Jurídicas da UFPR e outras três estão disponíveis gratuitamente online; 
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4) Possuir capa com os seguintes elementos pré-textuais: (i) título em português e em inglês; (ii) resumo em português 

e em inglês (com até 200 palavras); (iii) palavras-chave em português e em inglês (em número de cinco, sendo uma da 

Área de Concentração, duas da linha de pesquisa e duas livres). 

5)  Formatação em Times New Roman, Fonte 12, Espaçamento entrelinhas 1,5 com 0 pt antes e depois, Margens 3 cm 

superior e esquerda, e 2 cm inferior e direita, Mínimo de 20 e máximo de 30 páginas de conteúdo (excluída a capa  

com os elementos pré-textuais e a lista de referências bibliográficas ao final); 

6) Citações diretas de até 4 linhas podem ser feitas no corpo do texto, com uso de aspas. Citações com mais de 4 linhas 

estão proibidas; 

7) Referências completas em nota de rodapé, sendo vedado o uso do sistema autor:data; 

8) Mínimo de 25 referências bibliográficas (sendo consideradas para este fim somente referências de livros, artigos de 

revistas científicas, capítulos de livros coletivos, dissertações de mestrado e teses de doutorado; não serão consideradas 

referências a notícias jornalísticas (impressas ou online), a leis, a decisões judiciais ou outros documentos oficiais). 

 

IV – CRONOGRAMA DAS SESSÕES 

1ª 

Sessão  
10/08/16 

 Apresentação da disciplina e distribuição dos seminários 

 Exposição inicial:  A distinção entre princípios e regras na Teoria do Direito e no Direito 

Constitucional 

2ª 

Sessão 
17/08/16  Teorias dos princípios: dos fundamentos às críticas 

3ª 

Sessão 
24/08/16  Ponderação e proporcionalidade: metodologia e críticas 

4ª 

Sessão 
31/08/16  Princípios constitucionais e o Direito Constitucional positivo: fundamentos e crítica 

5ª 

Sessão 
14/09/16  Princípios constitucionais do Direito Administrativo: fundamentos e crítica. 

6ª 

Sessão 
21/09/16  Princípios constitucionais do Direito Tributário: fundamentos e crítica. 

7ª 

Sessão 
28/09/16  Princípios constitucionais do Direito Civil: fundamentos e crítica. 

8ª 

Sessão 
05/10/16  Princípios constitucionais do Direito Processual Civil: fundamentos e crítica. 

9ª 

Sessão 
19/10/16  Princípios constitucionais do Direito Penal e Processual Penal: fundamentos e crítica. 

V – BIBLIOGRAFIA 

O cronograma de leituras obrigatórias para cada sessão e a relação de bibliografia complementar serão apresentados no 

primeiro encontro da disciplina. 


