
  

  

 
 

Acaba de ser lançada a nova edição do “Curso de Direito 

Constitucional”, de autoria do ministro Gilmar Mendes e do 

professor doutor Paulo Gustavo Gonet Branco, docentes do 

Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). A obra recebe sua 9ª 

versão após ter vendido mais de 30 mil exemplares, o que a coloca 

entre os grandes fenômenos recentes da literatura jurídica. O livro 

abrange, apoiado nas experiências profissionais e acadêmicas de 

seus autores, desde noções básicas do Direito até as 

investigações mais controversas do constitucionalismo moderno. 

Homenageado com o terceiro lugar na categoria “Melhor Livro de 

Direito” da 50ª edição do Prêmio Jabuti, o volume objetiva guiar, 

com qualidade ímpar, os caminhos daqueles que estão iniciando 

seus estudos em Direito Constitucional. Além disso, conta com 

conteúdo vasto e atualizado, valiosa fonte de fundamentações e 

referências para avançadas questões constitucionais, o que o torna 

interessante também para o público mais versado no tema. 

“Curso de Direito Constitucional” é o livro que encabeça a Série 

IDP/Saraiva, coleção acadêmica que já passou a marca de mais 

de 100 mil exemplares vendidos. Idealizada pelo ministro Gilmar 

Mendes e pelo professor Paulo Gonet, a Série é resultado de 

parceria entre o IDP e a Editora Saraiva, e oferece obras dotadas 

de rigor científico e ampla pesquisa. Ao longo destes sete 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. 

Os autores 

 Gilmar Ferreira Mendes – ministro do Supremo Tribunal Federal. Professor da Universidade de 

Brasília (UnB) e doutor pela Universidade de Münster, Alemanha. Sócio-fundador e professor do 

Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). É autor de várias obras da Série IDP/Saraiva, como 

“Mandado de Injunção – Estudos Sobre a sua Regulamentação” e o recente “Comentários à 

Constituição do Brasil”. 

 Paulo Gustavo Gonet Branco – procurador regional da República no Distrito Federal e doutor em 

Direito pela Universidade de Brasília (UnB). Coordenador do mestrado acadêmico e sócio-fundador 

do IDP. É autor de “Juízo de Ponderação na Jurisdição Constitucional” e “A Jurisprudência do STF 

nos 20 Anos da Constituição”, ambos da Série IDP/Saraiva, entre outros. 

Sobre o IDP 

O Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) é um conceituado centro de estudos e de reflexões 

sobre o Direito. O IDP reúne em seu corpo docente alguns dos mais respeitados juristas do país, 

incluindo Doutores, Mestres, Juízes, Membros do Ministério Público, Ministros das mais altas Cortes do 

País e Ministros de Estado, que se dedicam à formação e ao aperfeiçoamento das novas gerações de 

profissionais. No IDP, os profissionais e estudantes da área jurídica têm a oportunidade de aprender 

diretamente com quem faz doutrina e jurisprudência no Brasil. 
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