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Apresentação da disciplina
A disciplina Metodologia Jurídica diz respeito ao raciocínio jurídico.
Circunscreve-se, basicamente, à identificação e interpretação das normas, tendo em vista
a adjudicação de um direito, ou à interpretação da Constituição, tendo em vista o controle
de constitucionalidade das leis. Muitos problemas específicos daí decorrem, como
aqueles relacionados diretamente à linguagem, à lógica e à argumentação. Mas como o
direito brasileiro tem se aberto ao reconhecimento dos precedentes judiciais como fonte
de direito, numa perspectiva típica dos países da tradição da common law, e exigido dos
nossos tribunais coerência e integridade da sua jurisprudência, faz-se necessário buscar
em países que tenham essa experiência, o embasamento teórico e prático para o novo
desafio que se nos apresenta. Dessa maneira, o recorte feito para a disciplina para o
primeiro semestre de 2017 recai sobre o conceito de precedente judicial, a identificação
do direito nele contido: a ratio decidendi, e o raciocínio analógico.
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Metodologia
Os alunos deverão preparar previamente o texto disponibilizado mediante a
elaboração de um fichamento contendo suas principais teses, e de um handout que possa
servir de guia para a discussão. A idéia é que o grupo, em conjunto, proceda à
compreensão das idéias dos autores selecionados.
Avaliação
A avaliação será feita sobre os fichamentos, que deverão ser entregues NO DIA
DA AULA à professora (30%), sobre a participação efetiva em sala de aula (30%) e sobre
um estudo de caso entregue como trabalho final (40%).

