
“COMENTÁRIOS À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL” TERÁ CERIMÔNIAS  
DE LANÇAMENTO EM SP, RJ, RS E DF 

 
O Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), a Editora Saraiva e a 

FGV Projetos estarão lançando “Comentários à Constituição do 

Brasil” em quatro estados a partir desta quinta-feira. A obra integra 

a crescente e valiosa coleção da Série IDP/Saraiva. 

Os coordenadores científicos do projeto J. J. Gomes Canotilho, 

ministro Gilmar Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz 

Streck participarão de eventos de lançamento que acontecerão em 

São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre (confira os 

detalhes abaixo). Além de participarem de sessões de autógrafos, os 

coordenadores realizarão palestras a respeito do livro e de seu tema.  

A OBRA 

“Comentários à Constituição do Brasil” passou por um 

monumental processo de construção, que envolveu mais de 100 

autores ao longo de cinco anos de produção.  O conjunto de 

abordagens sobre o texto constitucional de 1988 encontrado no livro 

é fruto desta arrojada iniciativa, sem precedentes na literatura 

jurídica nacional.  

Os colaboradores convidados a participar da obra foram designados 

a comentar dispositivos constitucionais de acordo com suas 

principais afinidades temáticas. Eles seguiram uma grade analítica 

criada para conferir uniformidade às abordagens e ao volume. 

“Comentários à Constituição do Brasil” tem como objetivo ser 

referência a quem necessitar de uma compreensão mais abrangente 

do texto constitucional em vigor. 

TURNÊ DE LANÇAMENTO 

RIO DE JANEIRO 

Quinta-feira, 21 de novembro, às 11h.  

Palestra com o professor J. J. Gomes Canotilho. 

“Novos Desafios Constitucionais – A Importância do 

Poder Legislativo na Formulação de Políticas 

Públicas.” Local: FGV – Rua da Candelária, 6 – 

Auditório – Centro. 

SÃO PAULO 

Quinta-feira, 21 de novembro, às 19h.  

Palestra e sessão de autógrafos com o professor J. J. 

Gomes Canotilho e co-autores. “Novos Desafios 

Constitucionais – A Importância do Poder Legislativo 

na Formulação de Políticas Públicas.” Local: Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo (USP) – Largo 

São Francisco, nº 95 – 1º andar, Salão Nobre – Centro. 

BRASÍLIA 

Sexta-feira, 22 de novembro, às 19h.  

Mesa redonda e sessão de autógrafos com os 

coordenadores científicos da obra J. J. Gomes 

Canotilho, ministro Gilmar Mendes e Ingo Wolfgang 

Sarlet. Local: Instituto Brasiliense de Direito Público 

(IDP) - SGAS 607, Módulo 49 - Via L2 Sul. 

PORTO ALEGRE 

Segunda-feira, 25 de novembro, às 11h30.  

Sessão de autógrafos com os coordenadores 

científicos da obra ministro Gilmar Mendes,  

Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck.  

Local: AJURIS – Escola Superior da Magistratura –  

Rua Celeste Gobbato, 229 – Praia de Belas.                                        

 



COORDENADORES CIENTÍFICOS DA OBRA 

J. J. Gomes Canotilho – Professor catedrático da 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e 

professor visitante da Faculdade de Direito da 

Universidade de Macau. Frequentemente citado por 

ministros do Supremo Tribunal Federal, Canotilho é 

considerado um dos nomes mais importantes do 

Direito Constitucional.  Autor de clássicos como 

“Direito Constitucional e Teoria da Constituição” e 

“Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador”. 

Gilmar Ferreira Mendes – Ministro do Supremo 

Tribunal Federal. Professor da Universidade de Brasília 

(UnB) e doutor pela Universidade de Münster, 

Alemanha. É sócio-fundador e professor do Instituto 

Brasiliense de Direito Público (IDP). É autor de várias 

obras da Série IDP/Saraiva, como “Curso de Direito 

Constitucional” e “Mandado de Injunção – Estudos 

Sobre a sua Regulamentação”. 

Ingo Wolfgang Sarlet – Professor dos programas de 

mestrado e doutorado em Direito e em Ciências 

Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul. Juiz de Direito no Rio Grande do Sul. 

Doutor em Direito pela Universidade de Munique, 

Alemanha. Publicou “A Eficácia dos Direitos 

Fundamentais” e “O Direito Público em Tempos de 

Crise”, entre outros. Foi palestrante nas edições de 

2012 e 2013 do Congresso Brasiliense de Direito 

Constitucional. 

Lenio Luiz Streck – Procurador de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul. Professor da pós-graduação em 

Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 

Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa 

Catarina e membro do Observatório da Jurisdição 

Constitucional do IDP. Possui vários livros publicados, 

entre eles “Compreender Direito” e “Hermenêutica 

Jurídica e(m) Crise”. É membro catedrático da 

Academia Brasileira de Direito Constitucional. 

Também foi palestrante nas duas mais recentes 

edições do Congresso Brasiliense de Direito 

Constitucional. 

SÉRIE IDP/SARAIVA 

Idealizada pelo ministro Gilmar Mendes e pelo 

professor Paulo Gustavo Gonet Branco, a Série 

IDP/Saraiva nasceu em 2007, resultado de parceria 

entre o IDP e a Editora Saraiva, e objetiva oferecer 

obras dotadas de rigor científico e ampla pesquisa. Ao 

longo destes seis anos, já foram lançadas mais de 40 

obras pela coleção, que busca a reflexão do direito 

comparado, de questões filosóficas e de temas 

controvertidos que norteiam os mais elementares 

conceitos e institutos jurídicos. 

A Série IDP/Saraiva é dividida em cinco segmentos: 

Linha Direito Comparado – abriga as obras de 

renomados juristas internacionais, cujas ideias têm se 

destacado além das fronteiras. Dessa forma, tem 

como finalidade primordial divulgar obras 

estrangeiras, traduzidas para o português, que o 

Conselho Editorial da Série considere de significativo 

interesse para a comunidade jurídica brasileira. 

Linha Pesquisa Acadêmica – é formada por obras 

oriundas de dissertações do Mestrado em Direito 

Constitucional do IDP, que se destacaram pela riqueza 

de conteúdo e pela relevância dos temas analisados.  

Linha Doutrina – compreende obras de grandes 

pensadores, juristas, doutrinadores e jusfilósofos 

brasileiros que discutem diversos ramos da dogmática 

jurídica. Essa linha propõe novas perspectivas de 

grandes temas do Direito. 

Linha Administração e Políticas Públicas – é integrada 

por obras que buscam contribuir com acervo 

acadêmico de porte, capaz de sustentar os mais 

abrangentes fóruns de discussão contemporâneos na 

área de Administração e Políticas Públicas. 

Linha Direito, Diversidade e Cidadania – trata de 

assuntos relacionados aos Direitos Fundamentais, de 

forma a elucidar questões de garantias constitucionais 

envolvendo minorias étnicas e sociais

 


