
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA GRUPO DE PESQUISA 
 
 

Título da Pesquisa: “Padrões de Argumentação por Precedentes no Brasil” 
 
Justificativa: A ideia de precedente judicial passou a ter, a partir de recentes alterações              
normativas, destaque no debate jurídico brasileiro. Parece haver um consenso sobre a            
importância de se institucionalizar uma cultura de precedentes no Brasil, aos moldes dos             
sistemas de common law . Ocorre que a tradição jurídica brasileira já possui padrões de              
utilização de jurisprudência, distintos dos sistemas jurídicos estrangeiros; e há um           
notável descompasso entre os padrões de utilização de precedentes atualmente          
praticados no Brasil e os modelos estrangeiros que inspiraram as alterações legislativas            
recentes. Mesmo diante dessa situação, a bibliografia brasileira sobre o tema (em sua             
grande maioria) dá especial atenção as razões que justificariam a adoção de uma cultura              
de precedentes no Brasil, porém não oferece um panorama sobre como os operadores do              
direito brasileiro utilizam, atualmente, a argumentação por precedentes. Além disso,          
comumente, o estudo do tema restringe-se ao estudo das tradições jurídicos de common             
law, desconsiderando que a argumentação por precedentes também é desenvolvida em           
sistemas jurídicos de civil law. Essa pesquisa tem por objetivo identificar padrões de             
utilização de argumentação por precedentes no Brasil, diferenciando-os dos padrões de           
utilização de precedentes no exterior (EUA e Itália) e, ao refletir sobre essas diferenças,              
mapear as dificuldades em se implementar uma efetiva cultura de precedentes no país,             
para além da mera alteração normativa.  
 

Art. 1º Estão abertas as inscrições para a seleção de membros para o Grupo de Pesquisa                
dedicado ao tema “Padrões de Argumentação por Precedentes no Brasil”, coordenado           
pelo Professor Iuri Mattos de Carvalho (Mestre em Direito PUC-SP), com a            
participação do Professor Tarcísio Menezes (Mestre em Direito UERJ). 
 
Art. 2º Os objetivos do Grupo de Pesquisa são:  
1) Desenvolver atividades de pesquisa sobre o tema “Padrões de Argumentação por            
Precedentes no Brasil”, com a realização das seguintes atividades: 
1.1. Grupo de Estudo para leitura da bibliografia selecionada; 
1.2. Tradução de textos para fins acadêmicos; 
1.3. Pesquisa sobre funcionamento dos Tribunais; 
1.4. Pesquisa quantitativa e qualitativa de jurisprudência seleciona; 
1.5. Realização de seminário para debate e apresentação dos resultados da pesquisa. 
 



Art. 3º O período de inscrição para o processo seletivo será de 27 de setembro de 2016                 
até 14 de outubro de 2016.  
 
Art. 4º As inscrições serão feitas exclusivamente através do endereço eletrônico           
iuri.carvalho@gmail.com para o qual o candidato deverá enviar um e-mail tendo como            
assunto: “INSCRIÇÃO – GRUPO ARGUMENTAÇÃO POR PRECEDENTES”,       
contendo:  
I – No teor do e-mail:  
a) Nome Completo;  
b) Número de Matrícula;  
c) Telefone;  
d) E-mail;  
II – Anexo ao e-mail:  

a) Currículo, com destaque para o nível de conhecimento em língua inglesa. 
b) Texto dissertativo, de acordo com o disposto no art. 6º deste Edital. 

Art. 5º O candidato deverá ser estudante da graduação em Direito ou Bacharelado             
Interdisciplinar, regularmente matriculado na UFBA ou então Bacharel em Direito pela           
mesma instituição.  
 
Parágrafo único. Poderão participar do processo seletivo estudantes ou bacharéis de           
outras instituições, para os quais serão reservadas duas vagas.  
 
Art. 6º O candidato deverá um texto dissertativo de até 30 linhas, respondendo a              
seguinte pergunta: “Existe um sistema de precedentes no Brasil nos moldes da tradição             
jurídica do common law?”  
 
Parágrafo único. Serão levados em consideração, na avaliação do texto dissertativo, a            
capacidade de análise crítica e fundamentação da resposta, a organização das ideias, o             
domínio do tema, a estrutura, a coerência e coesão textuais.  
 
Art. 7º O processo seletivo consistirá em análise de Currículo e avaliação do texto              
dissertativo apresentado.  
 
Art. 8º Serão admitidos até 15 (quinze) pesquisadores 
 
Art. 9º O resultado da seleção será divulgado até o dia 21 de outubro de 2016. 
 
Art. 10 As reuniões ocorrerão na sexta-feira pela tarde, nos termos de calendário a ser               
divulgado. 
 
Art. 11 O candidato que reiteradamente demonstrar falta de comprometimento para           
com o grupo, seja por inassiduidade, seja por desídia para com as atividades             
desempenhadas, será, a critério do Professor Coordenador, excluído das atividades.  
 

Salvador, 21 de setembro de 2016  
 



Prof. Iuri Mattos de Carvalho 
Coordenador do Grupo de Pesquisa 

 


