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DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITOS 
FUNDAMENTAIS – DC1 

Competência técnica: Legislação básica 
Conhecimentos relacionados: Direito Constitucional 

 
Objetivo Geral 
 
Proporcionar aos participantes a apreensão dos conceitos necessários ao 
exercício das suas funções. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Conhecer os direitos e garantias fundamentais, suas características, 

funções, mecanismos de proteção, abrangência, aplicabilidade vertical e 
horizontal; 

 Conhecer os direitos decorrentes dos tratados, seu reconhecimento, 
titularidade e força normativa. 

 
Metodologia e Recursos 
 
Aula expositiva, materiais de leitura e estudo de casos. 
 
Conteúdo Programático 
 
 Estado Liberal, Estado Social, os direitos fundamentais e suas 

gerações;  
 Diferença entre direitos e garantias fundamentais; 
 Características dos direitos fundamentais: direitos universais e 

absolutos, inalienabilidade/indisponibilidade, constitucionalização, 
vinculação dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
aplicabilidade imediata; 

 Funções dos direitos fundamentais: direitos de defesa, direitos a 
prestação, direitos a prestação jurídica, direitos a prestações 
materiais, direitos fundamentais de participação, índole ambivalente 
de vários direitos fundamentais; 

 Abrangência dos direitos e garantias fundamentais; 
 A aplicabilidade de normas definidoras de direitos e garantias, e a 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais; 
 Dimensões subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais; 
 Proteção dos direitos fundamentais (diferente de garantias 

fundamentais); 
 Direitos decorrentes do regime constitucional e de tratados; 
 Titularidade dos direitos fundamentais: direitos fundamentais e pessoa 

jurídica, direitos fundamentais e estrangeiros, capacidade de fato e de 
direito, sujeitos passivos dos direitos fundamentais; 

 Limitações dos direitos fundamentais: 
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 Restrições a direitos fundamentais: a) tipos de restrições a 
direitos individuais: reserva legal simples e reserva legal 
qualificada, b) direitos fundamentais sem expressa previsão de 
reserva legal; 

 Os limites dos limites: a) o princípio da proteção do núcleo 
essencial b) o princípio da proporcionalidade c) proibição de 
restrições casuísticas d) a colisão de direitos fundamentais e) 
concorrência de direitos fundamentais. 

 
Avaliação 
 
Verificação de aprendizagem escrita aplicada no final do curso. 
 
Bibliografia: 
 
Constituição da República Federativa do Brasil atualizada. 
 
PAULO, Vicente; Alexandrino, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 
13ª Ed. 2014, Editora Método. 
 
MENDES, Gilmar Ferreira; Coelho, Inocencio Martires; Branco, Paulo Gustavo 
Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª Ed. 2014, Editora Saraiva.   
 

Carga horária:  

15 horas 
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