
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS 

DEPARTAMENTO DE DIREITO  

1 

Grupo de Pesquisa em Teoria Geral do Direito 
gp.teoriageraldodireito@gmail.com 

 

 

PROCESSO SELETIVO 2015/2 

 

O grupo de pesquisa em Teoria Geral do Direito, liderado pelo Prof. Dr. Tárek 

Moysés Moussallem, convoca os alunos do Curso de Direito da Universidade 

Federal do Espírito Santo, da graduação ou da pós-graduação, para 

participarem da seleção de novos membros.  

 
 
1. DA FINALIDADE.  A presente seleção é dirigida aos alunos que tenham 

interesse pela pesquisa no âmbito da Teoria Geral do Direito e pelo 

desenvolvimento de atividades acadêmicas em uma das seguintes áreas: 

Filosofia do Direito; Teoria Geral do Processo; ou, Direito Tributário. 

2. DO GRUPO DE PESQUISA. Este grupo está inserido na linha de pesquisa 

do Constructivismo Lógico-Semântico. Tem por objeto precípuo analisar o 

direito positivo a partir da teoria da linguagem, na linha empírico-analítica 

(premissas empíricas da argumentação jurídica contida no direito positivo) de 

Lourival Vilanova, inclusive para publicação dos resultados da pesquisa e/ou de 

artigos a respeito, com o fito de desenvolvimento do ensino e da pesquisa. Sua 

produção científica, portanto, será materializada pela publicação de artigos.  

3. DA PRODUÇÃO ACADÊMICA.  Cada aluno vinculado ao projeto deverá, ao 

final do semestre, apresentar um trabalho como resultado da pesquisa (artigo, 

resenha ou monografia). O tipo do trabalho a ser apresentado por cada aluno 

será definido no início das atividades em conjunto com o professor orientador e 

de acordo com as aptidões e objetivos individuais do aluno. É facultativa a 

apresentação de outro trabalho aos alunos que estiverem desenvolvendo TCC, 

Iniciação Científica ou dissertação de mestrado sob a orientação do 

coordenador do grupo.   

4. DAS REUNIÕES. As reuniões são sediadas na Universidade Federal do 

Espírito Santo – UFES. Os encontros, com duração estimada de 1h, terão 



2 

Grupo de Pesquisa em Teoria Geral do Direito 
gp.teoriageraldodireito@gmail.com 

 

periodicidade semanal, ocorrendo preferencialmente às quartas-feiras, às 11h 

e 30m.  

5. DAS VAGAS E DOS CRITÉRIOS GERAIS PARA PARTICIPAÇ ÃO. Serão 

disponibilizadas 08 vagas para interessados. As candidaturas observarão os 

seguintes critérios gerais:  

5.1. Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Direito da Universidade 

Federal do Espírito Santo, seja na graduação1, seja na pós-graduação;  

5.2. Ter interesse e disponibilidade para reuniões semanais, leitura de textos, 

pesquisas individuais e coletivas, participação em eventos etc..  

5.3. Ser inscrito na plataforma lattes;   

5.4 Além da observância aos requisitos acima, serão classificados os 08 alunos 

que, entre os discentes inscritos, apresentarem o melhor desempenho nos 

seguintes critérios:  

a) Entrevista – peso de 50% na classificação; 

b) Coeficiente de rendimento2 – Peso de 25% na classificação; 

c) Análise do currículo lattes – Peso de 25%;   

6. DAS INSCRIÇÕES. As inscrições serão realizadas no período de 03 a 10 de 

agosto de 2015, mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico do grupo 

(gp.teoriageraldodireito@gmail.com). No ato da inscrição, o e-mail enviado terá 

por assunto “Inscrição – Processo Seletivo TGD 2015/2” e deverá conter, em 

anexo, os seguintes documentos:  

6.1. Link do Currículo Lattes;  

6.2. Comprovante de coeficiente médio (alunos da graduação).  

7. DO PROCESSO SELETIVO E RESULTADO.  As candidaturas serão 

avaliadas pela Coordenação do processo seletivo, composta pelo professor 

orientador e outros dois membros do grupo (1 representante da graduação e 1 

                                                           

1 Pré-requisito: estar cursando do 3º período até 10º período da graduação. 
2 Requisitos inseridos nas alíneas “a” e “b” aplicáveis apenas aos alunos da graduação. 
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da pós-graduação). O resultado será divulgado pelos mesmos veículos que 

este edital.  

8. DA BIBLIOGRAFIA BÁSICA.   

8.1. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário Linguagem e Método. São 

Paulo: Noeses, 2008. 

8.2. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio.  Introdução ao Estudo do Direito: 

Técnica, Decisão e Dominação. 2ª ed. São Paulo.2ª ed. São Paulo: Atlas, 

1994. 

8.3. FIORIN, José Luiz. A linguagem em uso. In: FIORIN, José Luiz 

(Org.). Introdução à linguística: objetos teóricos. V.I. Contexto: São Paulo. 

2003. 

8.4. MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Revogação em Matéria Tributária, 2ª ed., 

São Paulo: Noeses, 2011. 

8.5. VILANOVA, Lourival. Causalidade e Relação no Direito. 4ª. ed. São Paulo: 

Editora revista dos Tribunais, 2000. 

 

Vitória, 31 de julho de 2015. 

 

TÁREK MOYSÉS MOUSSALLEM 
Professor Adjunto do Departamento de Direito 

 
YURI DE OLIVEIRA DANTAS SILVA 

Mestrado 
 

CAMILA PIROVANI PAIXÃO 
Graduação 

 

 

 

 

 



4 

Grupo de Pesquisa em Teoria Geral do Direito 
gp.teoriageraldodireito@gmail.com 

 

ANEXO I 

 

Cronograma  

ATIVIDADE PRAZO 

Inscrição por e-mail 03 a 10 de agosto de 2015. 

Confirmação da inscrição e 

agendamento do horário da 

entrevista, por e-mail 

11 de agosto de 2015. 

Avaliação da documentação 

constante dos itens 6.1 e 6.2 

11 de agosto de 2015. 

Realização das entrevistas 12 de agosto de 2015. 

Divulgação do resultado parcial 13 de agosto de 2015. 

Interposição de recurso 24h a partir da divulgação do 

resultado parcial. 

Resultado final 14 de agosto de 2015. 

Primeiro encontro com os novos 

membros 

19 de agosto de 2015. 

Entrega e apresentação para o grupo 

do trabalho desenvolvido pelo aluno 

(item 3 deste edital) 

02 de dezembro de 2015. 

 


