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O Laboratório de Pesquisa consiste em um grupo de 
estudos/pesquisa voltado para os alunos da graduação 
em Direito da Escola de Direito de Brasília-IDP.  O 
objetivo do grupo é, especialmente, incentivar os 
alunos da EDB à pesquisa científica no âmbito do 
Direito e proporcionar um contato mais aprofundado 
do corpo discente com os assuntos e temas que são de 
seu interesse. O Laboratório de Pesquisa não tem uma 
área de pesquisa definida e única. A ideia é promover 
ao corpo discente um contato mais direto e aprofun-
dado com a área de seu interesse para pesquisa.

Dessa maneira, consiste num grupo de estudos multidisciplinar e interdisciplinar que ao mesmo tempo 
em que incentiva e propicia ao aluno uma abordagem metodologicamente orientada para a área de seu 
interesse, permite uma troca de experiência e interesses entre os alunos a partir da manifestação e 
pesquisa de cada um. Igualmente, o grupo servirá para apresentar as diferentes técnicas de pesquisa e 
as suas respectivas adequabilidades ao tipo de pesquisa pretendido pelo aluno. A produção acadêmico-
científica é a principal tarefa do grupo de estudo. Dessa maneira, os estudos praticados no âmbito do 
grupo servirão de base para a produção de artigos científicos sobre os temas de interesse dos alunos.  
Poderão participar do grupo de estudo os alunos da graduação e da pós-graduação da EDB. As reuniões 
ocorrerão, basicamente, a cada três semanas, as terças-feiras 17h30min. A periodicidade e o horário das 
reuniões estão sujeitos à alteração de acordo com a demanda. A participação dos alunos no grupo de 
pesquisa poderá ser aproveitada como horas complementares.  Para divulgar os trabalhos desenvolvidos 
no Laboratório, cria-se o presente canal de comunicação - o jornal DIREITO&PESQUISA, que terá 
tiragem trimestral.
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aspas e sua formatação depende da quantidade de linhas a serem transcritas. 
Indireta: quando o próprio aluno elabora um texto baseado na obra/ideia do autor consultado. Constitui 
uma paráfrase do texto original. 
- É preciso ser cuidadoso com interpretações dos trechos a serem utilizados nessa forma de citação.
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acesso ao original. Para ser utilizada essa forma de citação, é necessário que o texto seja de difícil acesso 
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Direito e Cidadania
Profa. Dra. Julia Maurmann

Ximenes

O que é cidadania? Esta 
pergunta causa várias 
controvérsias quando       
apresentada a alunos de 

graduação e pós-graduação em Direito. Isto 
ocorre em virtude do distanciamento ainda 
comum entre norma e sociedade. Normalmente a 
resposta se restringe ao previsto constitucional-
mente. A palavra se apresenta no texto constitu-
cional em três oportunidades, a saber: como 
fundamento da República Federativa do Brasil no 
art. 1º, II; como     competência privativa da União 
para legislar sobre cidadania, juntamente com 
nacionalidade e naturalização (art. 22, XIII), e na 
vedação como objeto de lei delegada (art. 68, § 1º, 
II). Nos três exemplos o termo carrega a conota-
ção que lhe é concedida pela doutrina majoritária 
– exercício dos direitos políticos. 
Contudo, a cidadania não se resume, única e 
exclusivamente, ao exercício dos direitos políti-
cos. Ela vai além deles, incluindo o próprio 
acesso à Justiça e práticas do cotidiano, como 
atravessar uma faixa de pedestre. E por que este 
último é exercício de cidadania e está relacionado 
ao direito? Por que ele implica na “inclusão do 
outro”, usando expressão de Habermas . 
A cidadania e o direito se relacionam justamente 
neste grande desafio da sociedade contem-
porânea: compreender que não somos todos 
iguais e que as diferenças devem ser respeitadas. 
Ao solicitar o respeito do que conduz o carro, o 

pedestre está sendo “incluído” no mesmo âmbito 
daquele que dirige.
Aparentemente esta colocação é simplória, e pode 
induzir a obviedade. Porém, pela prática cotidiana 
percebemos o quanto o brasileiro ainda precisa 
aprender com a ampliação do termo cidadania. 
Frequentemente o gesto conhecido em Brasília 
como “sinal de vida” é desrespeitado no restante 
do país. E aqui retomamos o início desta breve 
reflexão: o distanciamento entre norma e 
realidade. O fosso entre o “Brasil legal” e o 
“Brasil real” ainda é muito profundo e a promul-
gação de leis não possui o condão de alterar a 
realidade, as práticas sociais.  
Portanto, somos nós, do campo jurídico, os princi-
pais atores na mobilização pelo respeito a cidada-
nia nas práticas cotidianas, no dia-a-dia. Trata-se 
de compreender a cidadania a partir de uma socie-
dade onde todos estão incluídos, ainda que dentro 
da diversidade, aproximando a realidade da 
norma, ou seja, da efetiva universalização da 
cidadania.

  HABERMAS, Jurguen. A inclusão do outro – estudo de teoria 
política. São Paulo: Loyola, 2002.
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“O Elemento Hermenêutico na 
Jurisdição Constitucional”
Grupo de Pesquisa e Extensão
Prof. Dr. Àlvaro Ciarlini

O grupo de pesquisa pretende investigar as 
seguintes premissas teóricas, procedendo à análise 



“Qualquer pessoa pode 
emprestar dinheiro a 

juros?”
Professor: Atalá Correia 

do “elemento hermenêutico” presente nas 
decisões do Supremo Tribunal Federal:
1ª A Hermenêutica Constitucional contemporânea 
está fundamentada em pressupostos hermenêuti-
cos gadamerianos e heideggerianos como: a) 
círculo hermenêutico; b) caráter essencial da 
pré-compreensão ou compreensão como 
pré-estrutura constitutiva do ser humano; c) 
historicidade da interpretação; d) abertura do 
texto ao intérprete por meio da linguagem; e) 
caráter sócio-histórico-cultural da atividade 
interpretativa; f) proximidade entre o processo 
interpretativo, os valores e as ideologias.
2ª Nessa linha, tais pressupostos hermenêuticos, 
produto de uma guinada linguística, consideram a 
linguagem como morada do ser (Dasein) e meio de 
acesso ao mundo, superando os lindes interpretati-
vos impostos pelo texto normativo, bem como o 
paradigma da filosofia da consciência, que 
propugna uma rígida separação entre sujeito e 
objeto. 
3ª Os mesmos pressupostos concedem ao 
intérprete a liberdade e a legitimidade para a 
criação judicial do Direito, mesmo porque, para 
Gadamer, compreensão significa concreção.
4ª As circunstâncias históricas da época vivida 
pelo intérprete permitem a enunciação do 
conteúdo da norma constitucional.
5ª Para Habermas, não só a hermenêutica, mas 
também a dialética é capaz de evidenciar as 
“condições históricas do trabalho do pensa-
mento”.
6ª O aclaramento das manifestações vitais, incom-
preensíveis ou mal-compreendidas, por meio da 
hermenêutica, deve ser, para Gadamer, obtido por 
um consenso previamente estabelecido por meio 
da tradição convergente. Para Habermas, no 
entanto, tal acordo fundamental só pode ser identi-
ficado se pudermos determinar que o consenso daí 
resultante foi obtido sem a distorção imposta por 
uma relação de poder.
7ª A lógica do Direito, após a adoção de um 
modelo hermenêutico fundamentado na tradição 

(com seus matizes sociais, políticos e ideológi-
cos), passa a não justificar a busca da segurança 
do Direito por meio de decisões judiciais juridica-
mente consistentes, fundamentadas em um 
sistema de normas determinadas.
8ª Segundo a visão do Realismo Legal, bem como 
da Escola do Direito Livre e da Jurisprudência dos 
Interesses, não há mais a possibilidade de distin-
ção clara entre Direito e Política.
9ª A racionalidade ainda representa, para Haber-
mas, no entanto, o critério de legitimação do 
Direito, que passa a valer como um instrumento do 
controle do comportamento a ser acionado para 
fins racionais.

“Qualquer pessoa pode 
emprestar dinheiro a 

Qualquer pessoa pode 
emprestar dinheiro a juros? 
O contrato de empréstimo 

de coisa fungível, como o dinheiro, chama-se 
mútuo e pode ser gratuito ou oneroso. Nessa 
última hipótese, o pagamento devido pelo 
mutuário ao mutuante chama-se “juros”. Assim, a 
resposta à pergunta que introduz essa pequena 
reflexão é evidentemente positiva: sim, qualquer 
pessoa pode emprestar dinheiro com ou sem juros.
No entanto, o ordenamento jurídico apresenta 
limites claros à cobrança de juros. Essa limitação 
é tradicional. Sob influência de preceitos religio-
sos a usura foi combatida durante muitos séculos. 
Apenas com o avançar do capitalismo, sobretudo 
em sua versão mais clássica ou liberal, 
reconheceu-se a liberdade ampla para o mútuo. A 
redação original do art. 1.262 do CC/1916 estabe-
lecia que os “juros podem fixar-se abaixo ou 
acima da taxa legal (art.1.062), com ou sem 
capitalização”. Nesse cenário, qualquer pessoa 

poderia tomar emprestado certa quantia e 
repassá-la, com alguma diferença a maior 
(spread), a um terceiro. Essa prática foi efetiva-
mente comum até a década de 1920. 
A crise do café e a queda da bolsa de Nova Iorque, 
fatos históricos que encerraram aquele período, 
foram acompanhadas de quebras sistemáticas, a 
revelia de qualquer controle público. Entendeu-
se, portanto, que era necessário algum controle 
público sobre a liberdade de empréstimos. 
Promulgou-se o Decreto 22.626, de 7 de abril de 
1933 (“Lei da Usura”) cujo artigo 1º proíbe a 
estipulação de juros superiores ao dobro da taxa 
legal. O art. 1.062 do CC/1916 estipulava a taxa 
legal de juros, fixando-a em 6% ao ano. Assim, as 
partes poderiam pactuar qualquer taxa de juros, 
remuneratório ou moratório, até 12% ao ano.
Com o passar dos anos ficou claro que a restrição 
aos juros limitava de forma demasiada a atividade 
econômica. Regulou-se, então, o Sistema Finan-
ceiro Nacional, para autorizar certos agentes, 
denominados instituições financeiras, a praticar 
juros com liberdade, desde que eles cumprissem 
requisitos de solvabilidade (como capital 
mínimo investido e empréstimo compulsório) e 
se sujeitassem, de modo geral, ao controle do 
Banco Central do Brasil. Nesse contexto, os 
Tribunais Pátrios passaram a decidir que a Lei 
de Usura não se aplicava a essas instituições 
(Súmula n. 596 do STF).
Esse panorama veio a ser novamente alterado com 
o Código Civil de 2002, cujo art. 591 prescreveu 
que os juros, “sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406”. O art. 
406, CC/02, estabelece, em primeiro lugar, que as 
partes têm liberdade para fixar os juros de mora. 
Caso as partes não estipulem esses juros ou o 
fizerem de maneira genérica, sem taxa específica, 
devem ser aplicados, diz-nos a norma, a taxa que 
estiver em vigor para a mora do pagamento de 
impostos devidos à Fazenda Nacional.
Assim, o art. 406, CC/02, não estabelece limites 
para os juros, sejam eles remuneratórios ou 

moratórios. Na realidade, o art. 591, CC/02, toma 
como referência a taxa que estiver em vigor para a 
mora do pagamento de impostos devidos à 
Fazenda Nacional, para estabelecê-la como teto 
dos juros convencionais no mútuo com fins 
econômicos.
Ainda é importante mencionar que existe certa 
controvérsia sobre o significado que se deve dar à 
expressão “taxa que estiver em vigor para a mora 
do pagamento de impostos devidos à Fazenda 
Nacional”. Duas correntes doutrinárias se formam 
nesse ponto. 
Parte da doutrina e da jurisprudência vinha 
afirmando que essa taxa equivale a 1% ao mês, 
nos termos do art. 161, §1º, CTN. Outra 
vertente advoga que, apesar da previsão contida 
no CTN, a Fazenda Pública vem praticando, 
desde a promulgação da Lei n. 9.065, de 
20.06.1995, a taxa referencial do Sistema Espe-
cial de Liquidação e Custódia (Selic). 
A Corte Especial do Superior Tribunal de 
Justiça, na intenção de pacificar a jurisprudên-
cia conflitante de suas sessões e de todos os 
demais tribunais pátrios, terminou por decidir 
que esta segunda corrente, que propugna a 
aplicação da taxa Selic, é a mais acertada 
(EREsp 727.842/SP, Corte Especial, Rel. Min. 
Teori Albino Zavaski, DJe 20/11/2008).
Com esse panorama em mente, pode-se precisar 
que as partes não sujeitas ao regime específico do 
Sistema Financeiro Nacional têm liberdade de 
juros até o limite da taxa Selic.



O Ensino Jurídico e a 
justiça conciliativa
Professora: Dulce Furquim

de coisa fungível, como o dinheiro, chama-se 
mútuo e pode ser gratuito ou oneroso. Nessa 
última hipótese, o pagamento devido pelo 
mutuário ao mutuante chama-se “juros”. Assim, a 
resposta à pergunta que introduz essa pequena 
reflexão é evidentemente positiva: sim, qualquer 
pessoa pode emprestar dinheiro com ou sem juros.
No entanto, o ordenamento jurídico apresenta 
limites claros à cobrança de juros. Essa limitação 
é tradicional. Sob influência de preceitos religio-
sos a usura foi combatida durante muitos séculos. 
Apenas com o avançar do capitalismo, sobretudo 
em sua versão mais clássica ou liberal, 
reconheceu-se a liberdade ampla para o mútuo. A 
redação original do art. 1.262 do CC/1916 estabe-
lecia que os “juros podem fixar-se abaixo ou 
acima da taxa legal (art.1.062), com ou sem 
capitalização”. Nesse cenário, qualquer pessoa 

poderia tomar emprestado certa quantia e 
repassá-la, com alguma diferença a maior 
(spread), a um terceiro. Essa prática foi efetiva-
mente comum até a década de 1920. 
A crise do café e a queda da bolsa de Nova Iorque, 
fatos históricos que encerraram aquele período, 
foram acompanhadas de quebras sistemáticas, a 
revelia de qualquer controle público. Entendeu-
se, portanto, que era necessário algum controle 
público sobre a liberdade de empréstimos. 
Promulgou-se o Decreto 22.626, de 7 de abril de 
1933 (“Lei da Usura”) cujo artigo 1º proíbe a 
estipulação de juros superiores ao dobro da taxa 
legal. O art. 1.062 do CC/1916 estipulava a taxa 
legal de juros, fixando-a em 6% ao ano. Assim, as 
partes poderiam pactuar qualquer taxa de juros, 
remuneratório ou moratório, até 12% ao ano.
Com o passar dos anos ficou claro que a restrição 
aos juros limitava de forma demasiada a atividade 
econômica. Regulou-se, então, o Sistema Finan-
ceiro Nacional, para autorizar certos agentes, 
denominados instituições financeiras, a praticar 
juros com liberdade, desde que eles cumprissem 
requisitos de solvabilidade (como capital 
mínimo investido e empréstimo compulsório) e 
se sujeitassem, de modo geral, ao controle do 
Banco Central do Brasil. Nesse contexto, os 
Tribunais Pátrios passaram a decidir que a Lei 
de Usura não se aplicava a essas instituições 
(Súmula n. 596 do STF).
Esse panorama veio a ser novamente alterado com 
o Código Civil de 2002, cujo art. 591 prescreveu 
que os juros, “sob pena de redução, não poderão 
exceder a taxa a que se refere o art. 406”. O art. 
406, CC/02, estabelece, em primeiro lugar, que as 
partes têm liberdade para fixar os juros de mora. 
Caso as partes não estipulem esses juros ou o 
fizerem de maneira genérica, sem taxa específica, 
devem ser aplicados, diz-nos a norma, a taxa que 
estiver em vigor para a mora do pagamento de 
impostos devidos à Fazenda Nacional.
Assim, o art. 406, CC/02, não estabelece limites 
para os juros, sejam eles remuneratórios ou 

moratórios. Na realidade, o art. 591, CC/02, toma 
como referência a taxa que estiver em vigor para a 
mora do pagamento de impostos devidos à 
Fazenda Nacional, para estabelecê-la como teto 
dos juros convencionais no mútuo com fins 
econômicos.
Ainda é importante mencionar que existe certa 
controvérsia sobre o significado que se deve dar à 
expressão “taxa que estiver em vigor para a mora 
do pagamento de impostos devidos à Fazenda 
Nacional”. Duas correntes doutrinárias se formam 
nesse ponto. 
Parte da doutrina e da jurisprudência vinha 
afirmando que essa taxa equivale a 1% ao mês, 
nos termos do art. 161, §1º, CTN. Outra 
vertente advoga que, apesar da previsão contida 
no CTN, a Fazenda Pública vem praticando, 
desde a promulgação da Lei n. 9.065, de 
20.06.1995, a taxa referencial do Sistema Espe-
cial de Liquidação e Custódia (Selic). 
A Corte Especial do Superior Tribunal de 
Justiça, na intenção de pacificar a jurisprudên-
cia conflitante de suas sessões e de todos os 
demais tribunais pátrios, terminou por decidir 
que esta segunda corrente, que propugna a 
aplicação da taxa Selic, é a mais acertada 
(EREsp 727.842/SP, Corte Especial, Rel. Min. 
Teori Albino Zavaski, DJe 20/11/2008).
Com esse panorama em mente, pode-se precisar 
que as partes não sujeitas ao regime específico do 
Sistema Financeiro Nacional têm liberdade de 
juros até o limite da taxa Selic.

A comemoração do Dia 
do Advogado em agosto, 
precisamente, dia 11, 

O Ensino Jurídico e a 
justiça conciliativa



Direito e Filosofia
Professora: Larissa Tenfen Silva

deve-se à criação, em 1827, dos cursos jurídicos 
no Brasil. Desde então, a estrutura curricular dos 
cursos de Direito foi evoluindo de acordo a neces-
sidade de formação de profissional, ampliando a 
oferta de disciplinas específicas e atendendo ao 
disposto na legislação. 
Em 1994, o Ministério da Educação, fixou 
diretrizes curriculares mínimas para o curso de 
Direito, estabelecendo entre diversos pontos a 
obrigatoriedade do estágio como disciplina e a 
elaboração e defesa de monografia, como trabalho 
apresentado para a conclusão do curso.
 Além de atender as determinações legais, o 
ensino jurídico deve ter como meta formar um 
profissional cuja atuação vise acompanhar o 
desenvolvimento da sociedade, colaborando para 
a construção de uma sociedade, na qual impere a 
justiça.
Nesse sentido, o ensino jurídico de qualidade 
proporciona aos estudantes amplo conhecimento 
das formas de solução de conflito, que 
atualmente, não se restringem à atuação do 
Estado, por meio da prestação jurisdicional.
Atualmente, o ensino jurídico contempla o estudo 
da conciliação como forma autocompositiva de 
solução de conflito, além de proporcionar ao 
aluno o contato com esse mecanismo no período 
do estágio.
A conciliação, como meio de solução de contro-
vérsias, tem sido, desde o Pacto Republicano, 
tratada como forma de resolução de conflitos 
autocompositiva, voltada à maior pacificação 
social e menor judicialização. 
Em 2008, o Conselho Nacional de Justiça com o 
intuito de difundir uma nova cultura no País, criou 
o Movimento Nacional pela Conciliação. Tantos 
são os resultados positivos, que temos durante 
todo o ano a realização em diversos tribunais e 
instâncias da Semana Nacional pela Conciliação.
Esse mecanismo permite às partes construírem de 
forma consensual, com base no diálogo, a solução 
para o conflito no qual estão inseridas. O objetivo 

maior é disseminar a cultura do emponderamento 
das partes e desestimular condutas que tendem a 
gerar conflitos. 
O êxito da conciliação depende das partes, mas 
alcançar os resultados pretendidos depende 
também de um profissional do Direito com uma 
visão moderna e atual dos sistemas adequados de 
solução de conflitos, posto que sua atuação contri-
bui para a construção da pacificação social.

Vou iniciar minhas 
considerações sobre a 
relação entre Filosofia e 
Direito tentando 
responder uma pergunta 

Direito e Filosofia
Professora: Larissa Tenfen Silva

recorrente realizada pelos alunos do primeiro ano 
nos Cursos de Direito. Muitos deles, com uma 
carinha de incompreensão ou de desânimo, têm a 
coragem e perguntam: “Professora, por que nós 
temos que estudar Filosofia no curso de Direito?” 
Pergunta mais do que justa, afinal, estes alunos, e 
muitos deles ainda recém- saídos do ensino 
médio, escolheram estudar Direito e ainda, por 
estarem iniciando a compreensão da área jurídica, 
não tem a obrigação de saber as vinculações entre 
as áreas do conhecimento.
Então, assim como faço na introdução de 
qualquer disciplina, em especial, nas disciplinas 
propedêuticas, começo tentando explicar, ainda 
de uma forma bem inicial, esta questão tão 
densa, com uma “definição” provisória de 
Direito: “Bom pessoal, o conceito de direito é 
um conceito que comporta diversas acepções, 
mas de forma inicial, pode ser entendido como 
o conjunto de normas jurídicas que tem por 
objetivo regular a sociedade. Seu estudo pode ser 
feito tanto pelas disciplinas propedêuticas, bem 



como pelas disciplinas dogmáticas.” Em seguida 
pergunto “O que vocês acham que são as discipli-
nas propedêuticas?” Nesse instante eu vejo 
novamente aquelas carinhas cheias de interroga-
ção e continuo, “As disciplinas propedêuticas têm 
por objetivo fornecer conhecimentos de caráter 
geral sobre a realidade que é útil para melhor 
compreender a relação desta com o Direito. São 
exemplos destas disciplinas a Filosofia, Filosofia 
do Direito, Sociologia, Sociologia do Direito, 
Economia, Antropologia etc. Já as disciplinas 
dogmáticas são aquelas que visam estudar o 
Direito na sua forma positiva, ou seja, tal como as 
leis. Exemplos dessas disciplinas são o Direito 
Civil, Constitucional, Direito Processual.” Após 
estas considerações, enfatizo a necessidade de um 
estudo conjunto destas disciplinas para uma 
melhor compreensão do Direito. “Pessoal, Direito 
não pode ser compreendido somente no seu estudo 
como norma jurídica diante da sua relação 
necessária com vários aspectos/âmbitos da 
realidade, na qual o Direito interfere na sociedade, 
bem como é influenciado por esta diante das 
necessidades sociais, dos conflitos de interesse e 
de valores, tanto na esfera nacional, como interna-
cional,” mostrando assim, a sua dimensão política, 
ética, econômica, antropológica etc .
Feitas estas considerações, busco então refletir 
mais especificamente sobre o que é “Filosofia” e 
“Filosofia do Direito”. E aqui várias são as contri-
buições dos alunos, já que muitos deles já tiveram 
algum contato com a disciplina de Filosofia no 
ensino médio. E de modo bem introdutório, 
continuo na realização da minha árdua tarefa 
“Bom, a Filosofia está voltada para a busca do 
conhecimento sobre os problemas da essência, da 
significação, da estrutura, da origem das coisas. 
Assim, a Filosofia pode ser vista como análise 
(das condições da ciência, da religião, da arte, da 
moral), como reflexão e como crítica (das ilusões 
e dos preconceitos individuais e coletivos, das 
teorias e práticas científicas, políticas e artísticas) 
estando essas três atividades orientadas pela 

elaboração filosófica de significações gerais sobre 
a realidade e   os seres humanos.” Desta forma, a 
Filosofia possibilita um papel de renovação do 
pensar, do conhecer e do agir em todos os setores 
da vida humana.
Em seguida apresento a seguinte questão: “O que 
é a Filosofia do Direito?” E então continuo, “A 
Filosofia do Direito pode ser entendida como um 
ramo da Filosofia ou da própria Ciência do 
Direito. O que interessa, não importa se realizado 
no curso de Filosofia ou do Direito, é refletir 
filosoficamente sobre questões jurídicas essenci-
ais, sobre problemas jurídicos fundamentais, 
discutindo-os e dando-lhes, tanto quanto possível, 
uma resposta. A Filosofia do Direito busca indagar 
o que está “por detrás” dos pressupostos e 
problemas fundamentais; o estudo das origens, 
dos pressupostos do que seja o direito; ou ainda 
sobre as questões ligadas a valoração do direito, 
das normas jurídicas, das instituições  etc. 
Busco ressaltar que a área da Filosofia do Direito 
é extramente ampla e instigante, podendo ser 
realizados estudos teóricos e a sua verificação 
empírica, que tanto pode ser feito como conteúdo 
da própria disciplina, mas também em outras do 
curso, de forma multi e interdisciplinar, tais como 
no Direito Constitucional, Direito Civil, etc. “O 
importante, pessoal, é não esquecer as possibili-
dades que a Filosofia pode contribuir para analisar 
o Direito.” E em seguida passo a exemplificar 
algumas linhas de pesquisa trabalhadas pela 
Filosofia do Direito:  “Questões relacionadas à 
hermenêutica jurídica, argumentação jurídica, 
legitimidade e validade das normas e decisões 
judiciais,  a questão da justiça, das teorias críticas, 
do direito e moral entre outros.
Como ato seguinte, chamo atenção para pratici-
dade destas questões no exercício diário na 
profissão jurídica: “Assim pessoal, quando 
vocês forem juízes, professores, pesquisadores, 
promotores de justiça, advogados, por exemplo, 
poderão utilizar o aporte filosófico quando 
proferirem uma decisão, ou um parecer, ou 

i



criarem teses jurídicas na busca pela efetivação 
dos direitos através de uma fundamentação que 
leve em conta as mais altas técnicas da hermenêu-
tica jurídica e das justificações teóricas das 
escolas de pensamento jurídico.”  
E assim tento finalizar a minha difícil tarefa de 
explicitar de uma maneira ainda bem introdutória 
o porquê do estudo desta disciplina no curso de 
Direito, bem como de deixar claro e incentivar os 
alunos para o estudo da mesma.
Feitas estas considerações sobre algumas 
possíveis relações entre Direito e Filosofia, 
encerro este pequeno artigo de caráter informal 
deixando a seguinte pergunta para os nossos 
alunos: “Pessoal, se vocês buscam uma formação 
de excelência, por que não realizar pesquisa que 
envolva Filosofia e Direito aqui no Laboratório de 
Pesquisa do IDP/EDB?”

  
 BITTAR, Eduardo. C. B., ALMEIDA, Guilherme Assis. Curso de 
filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 2001, p. 44-45.
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GRUPOS DE PESQUISA DA ESCOLA DE 
DIREITO DO IDP

JCDF – Jurisdição Constitucional e Direitos 
Fundamentais
Líder: Professor Dr. Paulo Gustavo Gonet 
Branco
Coordenadora: Professora Janete Ricken 
Poposta: Tem por objetivo ampliar o debate 
acerca da temática da Jurisdição Constitucional 
no espaço de concretização dos direitos funda-
mentais.

DDFC – Democracia, Direitos Fundamentais e 
Cidadania
Líder: Profa. Dra. Julia Maurmann  Ximenes

Proposta: A intenção das pesquisas é alargar as 
análises, incluindo abordagens empíricas sobre a 
eficácia e efetividade dos direitos fundamentais, 
permitindo um resgate do próprio conceito de 
cidadania na democracia brasileira contem-
porânea.

EHJC – O Elemento Hermenêutico na Juris-
dição Constitucional
Líder: Professor Dr. Àlvaro Ciarlini
Coordenadora:  Profa Taísa Maria Viana 
Anchieta
Proposta: Promover a pesquisa e aprofundar o 
estudo da hermenêutica, pela análise da teoria e 
da prática jurisprudencial do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

RHC – Reconstrução Histórica da Constituinte
Líder: Professor Dr. Ministro Gilmar Mendes
Coordenador: Professor  Rodrigo Mudrovitsch e 
Rodrigo Oliveira Kaufmann
Proposta: O principal objetivo é realizar pesqui-
sas históricas, como entrevistas aos principais 
atores do processo constituinte brasileiro de 
1987-1988, pesquisas empíricas aos Anais da 
Constituinte, com o escopo de analisá-lo critica-
mente.

DICA – Direito, Cultura & Arte
Líder: Professor Dr. Márcio Garcia
Coordenador: Bruno Azambuja

DEC - Direito e Economia
Líder: Professora Dra. Flavia Vera
Coordenadora: Isabela Maiolino
Proposta: Aplicar o instrumental oferecido pela 
disciplina Análise Econômica do Direito a temas 
variados dentro de três linhas de pesquisa: 
econômica, social e processual. 
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