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PROPOSTA DE GRUPO DE ESTUDO – 2023 

 

  

 

1. Docente responsável: Fabiana Oliveira Pinho 

 

2.  Séries aos quais o grupo é destinado: 1ª a 5ª 

 
3. Tema/Título: Direito e Argumentação 

 
4. Objetivo: Os encontros deste grupo destinam-se ao estudo do direito como 

argumentação, tanto a partir de uma perspectiva teórica quanto de uma perspectiva 

empírica. Na primeira fase dos encontros, será dedicado especial esforço à 

compreensão dos principais aspectos da teoria da argumentação. Na segunda fase dos 

encontros, serão analisados casos paradigmáticos, julgados pelo Supremo Tribunal 

Federal, por meio do emprego das ferramentas teóricas da argumentação jurídica, 

reunidas na fase anterior. A estrutura dos encontros, também dividida em uma porção 

teórica e em outra empírica, reflete esta dupla perspectiva em torno do estudo do 

direito como argumentação. 

 
 

5. Metodologia: 

 
5.1. Porção teórica: estudos das ferramentas argumentativas. Na primeira parte 

do Grupo de Estudos, os alunos deverão realizar a leitura crítica de alguns textos 

selecionados como forma de apreensão das principais categorias argumentativas. Os 

primeiros encontros do Grupo de Estudos serão, assim, destinados a aferição dessas 

leituras e discussão coletiva do que foi reunido pelo estudo dos textos, tendo o aluno 
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como protagonista na reconstrução das categorias teóricas. Nesta fase, as bases 

teóricas para sustentar as análises da estrutura argumentativa na fase seguinte serão 

fixadas a partir da construção ativa do conhecimento por parte dos alunos. 

 

5.2. Porção empírica: análise de decisões judiciais. Nesta segunda parte do Grupo 

de Estudos, destaca-se a análise da fundamentação de casos paradigmáticos 

selecionados da prática do Supremo Tribunal Federal por via do emprego dos 

instrumentos teóricos estudados na primeira parte dos encontros. Para além de uma 

leitura em busca da compreensão do conteúdo de decisões que impactaram a 

sociedade brasileira, os alunos realizarão uma avaliação crítica do emprego de 

diferentes argumentos, depois de identificá-los por meio da utilização do aparato 

teórico de que já dispõem. Tanto no momento de identificação quanto no de avaliação 

dos argumentos, os alunos desempenham o papel central, tanto como responsáveis 

por organizar e apresentar os argumentos em sessão específica de relatoria, quanto 

como aqueles que proporão críticas e sugestões à versão apresentada pelo grupo 

relator. 

 
 

6. Avaliação: 

 

6.1. Porção teórica: relatoria da leitura indicada e reconstrução coletiva das 

categorias da teoria da argumentação. Como nesta primeira fase dos encontros 

estão previstas algumas leituras como base para a apreensão pelos alunos do 

instrumental teórico, a avaliação será realizada em duas frentes. A primeira delas 

considera a relatoria feita por um grupo designado para aquele encontro. Os 

integrantes do Grupo de Estudos serão então divididos em 3 (três) grupos e cada um 

deles ficará responsável pela relatoria em cada um dos encontros da porção teórica. 

Já a segunda frente para avaliação considera a intervenção relevante dos demais 
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integrantes do Grupo de Estudos, na tentativa de complementar a proposta do grupo 

relator. 

 

6.2. Porção empírica: elaboração de um documento com a identificação do 

percurso argumentativo e debates com intervenções relevantes. Nesta fase dos 

encontros, os alunos serão divididos em 4 (quatro) grupos e cada um deles ficará 

responsável pela identificação e análise do percurso argumentativo de um caso 

paradigmático julgado pelo Supremo Tribunal Federal, indicado no conteúdo 

programático. O grupo responsável, durante o processo de detecção dos argumentos, 

elaborará uma tabela reunindo porções da argumentação dos Ministros. Este 

documento será a base para a análise dos argumentos pelo grupo e para as 

intervenções organizadas dos demais alunos, que também realizaram a leitura prévia 

do acórdão. A atribuição de nota nesta fase levará em consideração, portanto, o 

documento elaborado pelo grupo expositor e os debates em torno do percurso 

argumentativo que daí se seguirem por todos os integrantes do Grupo de Estudos. 

PORÇÃO 
TEÓRICA 

- relatoria da leitura indicada 2,5 pontos 

- reconstrução coletiva das categorias da teoria da 
argumentação 2,5 pontos 

PORÇÃO 
EMPÍRICA 

- elaboração de um documento com a identificação do 
percurso argumentativo 2,5 pontos 

- debates com intervenções relevantes 2,5 pontos 

 

7. Cronograma (data e conteúdo programático de cada reunião) 

 

Dia da semana e horário: quarta-feira, das 15h00 às 17h30 
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 Reunião Data Conteúdo programático 

 1ª 05/04 Apresentação do curso e divisão das tarefas 

PO
R

Ç
Ã

O
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E
Ó

R
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A
: 

2ª 12/04 Estudo do Capítulo 1 da Segunda Parte do livro  

“Tratado da Argumentação” de  

C. Perelman e L. Olbrechts-Tyteca 

3ª 17/05 Estudo do Capítulo 2 da Segunda Parte do livro  

“Tratado da Argumentação” de  

C. Perelman e L. Olbrechts-Tyteca 

4ª 31/05 Estudo do Capítulo 3 da Segunda Parte do livro  

“Tratado da Argumentação” de  

C. Perelman e L. Olbrechts-Tyteca 

PO
R

Ç
Ã

O
 E

M
PÍ

R
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A
: 

5ª 07/06 Limites à liberdade de expressão (1ª parte):  

HC 82424/RS – Caso Ellwanger  

6ª 14/06 Limites à liberdade de expressão (2ª parte):  

HC 82424/RS – Caso Ellwanger  

7ª 16/08 Liberdade religiosa e proteção dos animais (1ª parte):  

RE 494.601 – sacrifício de animais em cultos religiosos  

8ª 30/08 Liberdade religiosa e proteção dos animais (2ª parte):  

RE 494.601 – sacrifício de animais em cultos religiosos  

9ª 06/09 Direito ao esquecimento e acesso à informação (1ª parte): 

RE 1.010.606 – Tema de Repercussão Geral 786 

10ª 13/09 Direito ao esquecimento e acesso à informação (2ª parte): 

RE 1.010.606 – Tema de Repercussão Geral 786 

11ª 11/10 Demarcação de terras indígenas (1ª parte): 

RE 1.017.365 – marco temporal 

12ª 25/10 Demarcação de terras indígenas (2ª parte): 

RE 1.017.365 – marco temporal 

 13ª 01/11 Encerramento das atividades e balanço final  

 



 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 
 

8. Bibliografia 

 

8.1. Bibliografia básica: 

PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da Argumentação: 
A Nova Retórica. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 

8.2. Bibliografia complementar: 

ATIENZA, Manuel. O direito como argumentação. Lisboa: Escolar Editora, 2014. 
FETERIS, Eveline T. Fundamentals of Legal Argumentation: A Survey of 

Theories on the Justification of Judicial Decisions. 2a ed. Springer, 2017. 
PERELMAN, Chaim. Lógica Jurídica: Nova Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 

2000. 
 

 

 
 
 
 


