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Apresentação:
O programa para a disciplina de Pensamento Jurídico Contemporâneo para o
primeiro semestre de 2017 está centrado no estudo das principais teorias do
direito no mundo, tanto a matriz européia como a anglo-saxã. Em cada aula um
ou mais elementos centrais de cada autor será trabalhado para que o aluno possa
ao termino da disciplina aprofundar seu conhecimento na teoria jurídica
contemporânea que mais convém a sua pesquisa. A disciplina, nesse sentido
serve como uma capacitação da leitura e contextualização da obra no cenário
jurídico que se insere.
Objetivo Central:
O curso se propõe a oferecer um instrumental teórico e metodológico para
a compreensão e análise crítica de diversas teorias jurídicas contemporâneas.
Para tanto, foram selecionados textos seminais de autores representativos das
principais correntes jurídicas da atualidade. Essa perspectiva teórica não estará
centrada em uma temática, o que permite o aluno ter uma pluralidade de visões
acerca de temas como norma jurídica, teoria da justiça e teoria da interpretação.
Ainda que qualquer dos autores escolhidos pudesse ser estudando por um
semestre inteiro ou mais, o curso pretende justamente abrir o horizonte dos
mundos juridicamente possíveis, que servem de sustentação teórica para pesquisa
avançada e pensamento crítica. Os textos indicados no programa iniciam-se com
Kelsen e concentram-se no final do século XX e começo do século XXI, sem que
se perca a atualidade relevância em nenhum dos pontos. Citamos, a título de
exemplo, a Teoria de Justiça de John Rawls que é elemento centralizador dos
debates posteriores sobre direitos e justiça. Em síntese, o curso proposto visa
estimular o debate, e com ele obter caminhos para os as principais questões que
circulam o pensamento jurídico contemporâneo.

Aulas divididas por temas, autores e leituras:
AULA I – UMA
CONTEMPORÂNEO

INTRODUÇÃO

AO

PENSAMENTO

JURÍDICO

Ementa: Diferenciação da teoria do direito, da filosofia do direito e da sociologia
do direito. Delimitação do campo conceitual, principais problemas, autores e
contribuições nas áreas. A filosofia do direito em sentido stricto e sentido largo.
O direito na visão dos filósofos e a nova filosofia do direito.
Alfonso. Um punto de vista más sobre la Filosofia del Derecho. Anuario de Filosofia
n. 22 (separata)
AULA II – O POSITIVISMO JURÍDICO EXCLUSIVO
Ementa: Conceitos fundamentais. A norma jurídica. O direito como ordem
jurídica coativa. Direito e Moral. Direito e ciência. Ser e dever ser. A construção
escalonada da ordem normativa. O problema da validade da norma jurídica. A
norma fundamental. A moldura e o espaço de interpretação.
KELSEN, Hans. A Teoria Pura do Direito. 2 ed. Trad. João Batista Machado. São
Paulo: Martins Fontes, 1987.
Leitura – Cap. 2, 3, 4 e 8.
AULA III – O POSITIVISMO JURÍDICO INCLUSIVO (SOFT POSITIVISM)
Ementa: O direito como união de regras primárias e secundárias. A ideia de
obrigação jurídica. O direito como linguagem. A textura aberta da linguagem. A
norma de reconhecimento e a validade jurídica.
HART, H. L. A. O Conceito de Direito. Trad. de A. Ribeiro Mendes, Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1986.
Leitura – Cap. , 3, 4, 8 e posfácio.
AULA IV – A COERÊNCIA E A CONSISTÊNCIA JURÍDICAS
Ementa: O Direito para além do legislador. Consequencialismo, Interpretação e
Razoabilidade. Coerência e Princípios. Coerência Narrativa e Coerência
Normativa. Precedentes e exceções. As novas formas de interpretação no direito.

MACCORMICK, Neil. Retórica e o Estado de Direito. São Paulo: Campus Elsvier,
2008.
Leitura – Cap. , 8, 9, 10 e 11.
AULA V – A TEORIA DA JUSTIÇA
Ementa: O papel da justiça e o novo debate. O combate ao utilitarismo e ao
intuicionismo. Os princípios da justiça de Rawls. Equidade, justiça e o papel do
procedimentalismo. Distribuição de bens e multidimensionalidade da justiça. A
posição original e o véu da ignorância. Repercussões da teoria da justiça e a
evolução da teoria rawlsiana.
RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
Leitura – Cap. , 1, 2, e 3.

AULA VI – ENTRE DIREITO E DEMOCRACIA. O PATRIOTISMO
CONSTITUCIONAL
Ementa: O papel do Tribunal constitucional. A importância dos direitos
fundamentais. Legitimidade por meio da legalidade: o sistema do direito em
Habermas. A relação de direito e democracia. A impotência das cláusulas pétreas
e os limites dos tribunais. O patriotismo constitucional e a figura constitucional
de cidadania.
HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. V. I, 2.ed. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.
Leitura – Cap. 4, 5 e 6.
HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro. São Paulo: Loyola, 2002.
Leitura – Cap. 4

AULA VII – A TEORIA INSTITUCIONAL
Ementa: A teoria institucional: efeitos e repercussões. Interpretar sem
instituições. Os limites da incerteza. Ações judiciais e matérias constitucionais e o
poder congressional. Supremacia Judicial vs. Diálogos Democráticos. A
jurisdição constitucional revisada pela teoria institucional.

VERMULE, Adrian. Judging under Uncertainty: the Institutional Theory of Legal
Interpretation. Cambridge: Harvard University Press, 2006.
Leitura: – cap. 1, 3, 7 e 8.
AULA VIII – O FEMINISMO JURÍDICO
Ementa: O Liberalismo e as falhas no direito. As teorias críticas. Organização da
vida social e o papel das teorias críticas. Valores morais, discurso feminista e o
direito. O método da teoria feminista do direito. As variantes da defesa do
feminismo jurídico.
MACKINNON, Catherine. Feminism, Marxism, Method and State: Towards a
Feminist Jurisprudence. In: The Canon of American Legal Thought. New Jersey:
Princeton University Press, 2006.
Leitura – Texto integral
AULA IX – O DIREITO COMO INTEGRIDADE
Ementa: O império do direito e a integridade do direito. O direito em cadeia. A
crítica ao utilitarismo. O direito como interpretação. Qual a divergência
tolerável? A tese da resposta correta. O afastamento da perspectiva semântica e a
aposta na ética cognitiva construtivista.
DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo.
São Paulo: Martins Fontes, 1999.
Leitura: – cap. 6, 7, 13 e conclusão.

AULA X – TEORIA DOS PRINCÍPIOS
Ementa: A Teoria dos Princípios. O debate de regras e princípios.
Proporcionalidade como importante ferramenta procedimental. Restrição dos
direitos fundamentais. Direitos Fundamentais nas relações entre particulares.
Contribuição de Robert Alexy ao tema. Argumentação, ponderação e decisão.
Princípios jurídicos e a nova hermenêutica.
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da
Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.
Leitura: – cap. 3, 6, 10.

AULA XI – O GARANTISMO JURÍDICO
Ementa: O garantismo penal. O garantismo como teoria do direito. Paradigma
do garantismo como sistema. Garantismo e separação dos poderes. Garantismo e
democracia constitucional. As dimensões do garantismo jurídico.
FERRAJOLI, Luigi. Garantismo: una discusión sobre derecho y democracia. Madrid:
Trotta, 2006.
Leitura – Cap. 1 , 5, 6 e 7.

AULA XII – ANALISE ECONÔMICA DO DIREITO E ECONOMIA SOCIAL
Ementa: A relação do Direito com a Economia será explorada sob dois aspectos,
tanto da analise econômica do direito, muito em voga desde Coase, quanto a da
economia social, a qual parte da dignidade humana em aspectos centrais da
economia capitalista. Autores como Van Parijs formam o substrato teórico e
leitura obrigatória, não obstante textos e experiências complementares possam
ser oferecidas nesta temática de crescente importância.
COASE, Ronald. The Problem of Social Cost, in: Journal of Law and Economy,
1991.
PARIJS, Philippe Van. Renda Básica de Cidadania. Cap. 3 e 4

AULA XIII – A ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA
Ementa: O Direito como argumentação. O papel da justificação na metodologia
jurídica. As diversas formas de argumentação. A relação da teoria da
argumentação jurídica com as teorias do direito.
ATIENZA, Manuel. El Derecho como Argumentación. Barcelona: Ariel, 2006.
Leitura – Parte 1: pp. 1-50

AULA XIV – O NEOCONSTITUCIONALISMO
Ementa: O constitucionalismo conjugado com a teoria do direito. A relação do
constitucionalismo com a teoria do direito, com a filosofia do direito e com a
teoria política. O surgimento do neoconstitucionalismo e suas caraterísticas. A
revolução na teoria da norma, teoria das fontes e teoria da interpretação jurídica.
MOREIRA, Eduardo. Neoconstitucionalismo – a invasão da constituição. São Paulo:
Método, 2007.
Leitura – Parte 1: pp. 1-71
AULA XV – CRITÉRIOS DE JUSTIÇA
Ementa: A transição entre filosofia e os tribunais. Elementos essenciais da
filosofia jurídica contemporâneo. As quatro dimensões da argumentação jurídica.
A nova hermenêutica: princípios, postulados e derrotabilidade.
Coerência
jurídica
e
antissubordinação.
Os
ganhos
com
a
proporcionalidade/ponderação e os cuidados judiciais de sua aplicação. A
integridade dos critérios de justiça.
MOREIRA, Eduardo. Critérios de Justiça. São Paulo: Saraiva, 2014.
Leitura – Livro na íntegra
Metodologia:
Espera-se que todos os alunos preparem a leitura dos textos para a
discussão em sala, ainda que um possa ficar encarregado de sua relatoria. Todos
os alunos devem ler os textos antecipadamente indicados e como bibliografia
complementar o restante da obra poderá ser lido na sua íntegra. No início de
cada sessão o aluno designado fará a relatoria por até 20 minutos e outro aluno
deverá comentar a exposição e outras partes do texto em cinco minutos.

Avaliação:
A Avaliação será realizada em dois formatos: metade na nota
obtida em virtude da exposição oral do aluno sobre tema e autor. Cada aluno
terá mais de uma oportunidade de apresentar um trabalho oral. A outra metade
da nota será destinada pelo aproveitamento de uma avaliação formato
dissertação livre sobre três temas a serem escolhidos, dentre cinco apresentados
na data da avaliação, a qual será programada para o último dia de aula. A
frequência dos alunos será computada e levada em consideração no momento da
nota final.
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Mestrado
Bilbiografia

Divisão dos expositores e apresentação dos relatores.
Alfonso Figueroa
Diferenciação da teoria do direito, da filosofia do direito
e da sociologia do direito. Delimitação do campo Un punto de vista más sobre
conceitual, principais problemas, autores e contribuições
la filosofia del derecho.
nas áreas. A filosofia do direito em sentido stricto e
Separata
sentido largo. O direito na visão dos filósofos.

Conceitos fundamentais. A norma jurídica. O direito
como ordem jurídica coativa. Direito e Moral. Direito e
ciência. Ser e dever ser. A construção escalonada da
ordem normativa. O problema da validade da norma
jurídica. A norma fundamental.

Turma:

Datas
Prevista

06/03

Tópico

Introdução
(Teorias Jurídicas
Contemporâneas)

Hans Kelsen
Teoria Pura do Direito
– cap. 2, 4, 8.

20/03

Positivismo Jurídico
Exclusivo
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3

4

5

6

O direito como união de regras primárias e secundárias.
A ideia de obrigação jurídica. O direito como linguagem.
A textura aberta da linguagem. A norma de
reconhecimento e a validade jurídica.

Herbert Hart
O Conceito do Direito

O constitucionalismo conjugado com a teoria do direito.
A relação do constitucionalismo com a teoria do direito,
com a filosofia do direito e com a teoria política. O
surgimento
do
neoconstitucionalismo
e
suas
caraterísticas. A revolução na teoria da norma, teoria
das fontes e teoria da interpretação jurídica.

Positivismo Jurídico
Inclusivo

03/04

Coerência Jurídica

10/04

Liberalismo Igualitário

– cap. 3, 4 , 5 e pósfácio.

O Direito para além do legislador. Consequencialismo,
Neil Maccormick
Interpretação e Razoabilidade. Coerência e Princípios.
Coerência
Narrativa
e
Coerência
Normativa. Retórica e o Estado de Direito
Precedentes e exceções.
– cap. 8, 9, 10, 11.
O império do direito e a integridade do direito. O direito
em cadeia. A crítica ao utilitarismo. O direito como
interpretação. Qual a divergência tolerável? A tese da
resposta correta. O afastamento da perspectiva
semântica e a aposta na ética cognitiva construtivista.

27/03

Ronald Dworkin
O Império do Direito

(Direito como

– cap. 6, 7 e 8

Integridade)

Eduardo Moreira
Neoconstitucionalismo

17/04
Neoconstitucionalismo

pp.1-71
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8

9

10

O papel da justiça e o novo debate. O combate ao
utilitarismo e ao intuicionismo. Os princípios da justiça
de Rawls. Equidade, justiça e o papel do
procedimentalismo.
Distribuição
de
bens
e
multidimensionalidade da justiça. A posição original e o
véu da ignorância. Repercussões da teoria da justiça e a
evolução da teoria rawlsiana.

Jonh Ralws
Uma Teoria da Justiça

24/04

Teorias da Justiça

– cap. 1, 2 , 3.

Catherine MacKinnon
O Liberalismo e as falhas no direito. As teorias críticas.
Organização da vida social e o papel das teorias críticas. Feminism, Marxism, Method
Valores morais, discurso feminista e o direito. O método
and the State: Toward a
da teoria feminista do direito. As variantes da defesa do
Feminist Jurisprudence
feminismo jurídico.

A teoria institucional: efeitos e repercussões. Interpretar
sem instituições. Os limites da incerteza. Ações judiciais
e matérias constitucionais e o poder congressional.
Supremacia Judicial vs. Diálogos Democráticos. A
jurisdição
constitucional
revisada
pela
teoria
institucional.

Adrian Vermule
Judging under Uncertainty:
the institutional theory of
legal interpretation

O papel do Tribunal constitucional. A importância dos
direitos fundamentais. Legitimidade por meio da
legalidade: o sistema do direito em Habermas. A relação
de direito e democracia. A impotência das cláusulas
pétreas e os limites dos tribunais. O patriotismo
constitucional e a figura constitucional de cidadania.

Jurgen Habermas

08/05
Teoria Feminista do
Direito

15/05
Teoria Institucional do
Direito

– cap. 1, 3, 7 e 8.

Direito e Democracia
– cap. 4, 5 e 6.

22/05
Direito e Democracia

A Inclusão do Outro
– cap. 4.
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O Direito como argumentação. O papel da justificação
na metodologia jurídica. As diversas formas de
argumentação. A relação da teoria da argumentação
jurídica com as teorias do direito.

Manuel Atienza

29/05

Teoria da
Argumentação
Jurídica

05/06

Teoria dos Direitos
Fundamentais

O Direito como
Argumentação – pp. 1-50
+
Alfonso Figueroa

12

13

A Teoria dos Princípios. O debate de regras e princípios.
Proporcionalidade
como
importante
ferramenta
procedimental. Restrição dos direitos fundamentais.
Direitos Fundamentais nas relações entre particulares.
Contribuição de Alexy ao tema. Argumentação,
ponderação e decisão. Princípios jurídicos e a nova
hermenêutica.

O garantismo penal. O garantismo como teoria do
direito. Paradigma do garantismo como sistema.
garantismo e separação dos poderes. garantismo e
democracia constitucional. As dimensões do garantismo
jurídico.

Robert Alexy
– cap. 3, 6, 10.

Luigi Ferrajoli
Garantismo: una discusión
sobre derecho y democracia

12/06
Garantismo Jurídico

– cap. 1, 5, 6, 7.
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As duas propostas de maior impacto na relação de
direito e economia serão estudas na mesma aula, uma
como contraponto da outra. De um lado as influências
da microeconomia neoclássica na aplicação do direito
em temas socioeconômicos, conforme defendido por
Coase. De outro a proposta de economia social que
reconfigura o estado de bem–estar, sob o enfoque da
dignidade e cidadania. Para esta vertente Van Parij e
Gargarella serão as leituras sugeridas.

Ronald Coase

19/06

Análise Econômica do

The Problem of Social Cost

Direito vs. Economia

Journal of Law and Econom.

Social

Philippe Van Parijs
Renda Básica de Cidadania
Cap. 3 e 4

15

A transição entre filosofia e os tribunais. Elementos
essenciais da filosofia jurídica contemporâneo. As quatro
dimensões da argumentação jurídica. A nova
hermenêutica: princípios, postulados e derrotabilidade.
Coerência jurídica e antissubordinação. Os ganhos com a
proporcionalidade/ponderação e os cuidados judiciais
de sua aplicação. A integridade dos critérios de justiça.

16

Aplicação de uma prova, com 5 questões centrais sobre
três autores ensinados. Toda consulta será permitida. A
duração será de três horas.

Eduardo Moreira

26/06

Critérios de Justiça

Critérios de Justiça

(Livro todo)

PROVA

03/07

PROVA
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Observação acerca das datas
Todas as 16 semanas de horas aula serão ministradas. Dia 13/03 não haverá aula em virtude da semana de integração. Dia 01/05 não haverá
aula em virtude do feriado do dia do trabalho.

Avaliação
Tipo: A Avaliação será realizada em dois formatos: metade na nota obtida em virtude da exposição oral do aluno sobre tema e autor. Cada
aluno terá mais de uma oportunidade de apresentar um trabalho oral se desejar. A outra metade da nota será destinada pelo aproveitamento
de uma avaliação formato dissertação sobre três temas a serem escolhidos, dentre cinco apresentados na avaliação. A avaliação será feita no
último dia de aula. A frequência dos alunos será computada e levada em consideração no momento da nota final.
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