
Professor Responsável

Tema do Grupo

Número de Integrantes: Mínimo 10 Máximo 30

15:00

 Renata Possi Magane

Horário Inicial da reunião

Horário final da reunião 17:30

Data para seleção (caso haja grande número de inscritos) 29/03/2019

Breve Ementa sobre o Tema do Grupo

Estudar o fenômeno da aplicação judicial sob a ótica das principais correntes teóricas 

sobre o Direito, desde a concepção positivista analítica kelseniana que confere maior 

abrangência à discricionariedade do aplicador da norma, por excluí-lo do âmbito da 

ciência do direito e, ainda, demais autores positivistas menos radicais (tais como Hart, 

Bobbio e Ferrajoli) que reduziram a política-jurídica de Kelsen, sem, contudo, excluí-la 

totalmente. Passando, em seguida, pelas teorias discursivistas de Alexy e Dworkin, a fim 

de demonstrar a tentativa de redução ou eliminação da plurissignificação da norma em 

face ao caso concreto, por meio da teoria dos princípios e da argumentação jurídica. 

Teoria da Decisão Judicial na perspectiva da Teoria Geral do Direito

Dia da semana em que as reuniões ocorrerão sexta-feira

Horário da Seleção (caso haja grande número de inscritos)

Autarquia Municipal

PROPOSTA DE GRUPO DE ESTUDOS – 2019

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Grupo destinado aos alunos das séries 

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 

Informar o critério de seleção 

Entrevista 

Avaliação escrita 

Outro (especificar ao lado) 

5ª série 



Data

12/04/2019

26/abr

10/mai

24/mai

07/jun

02/ago

16/ago

30/ago

13/set

04/out

18/out

08/nov

Teoria do ordenamento jurídico e antinomia real em Norberto Bobbio

Poder desconstituinte em Luigi Ferrajoli (positivismo ético)

O conceito de direito em Herbert Hart e a textura aberta das regras

O debate entre Hebert Hart e Ronald Dworkin 

Teoria dos princípios e argumentação jurídica em Robert Alexy

A tese da única resposta correta em Ronald Dworkin

Pós-positivismo e discricionariedade judicial

 A crítica marxista do direito em Pachukanis

Conteúdo Programático

Apresentação do Programa, organização dos grupos e divisão de leituras e apresentações

Positivismo jurídico e aplicação do Direito em Hans Kelsen  

O giro-ontológico-linguístico e a crítica hermenêutica de Lênio Streck 

Estado de exceção e jurisdição 


