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SOBRE A PROPOSTA SOBRE O INSTITUTO BASE

A presente proposta contém um conjunto de
cursos de formação continuada destinada a
magistrados, advogados e servidores.

Os cursos desenvolvem a abordagem de temas
jurídicos, complementados por um enfoque
multidisciplinar e pelo olhar da Filosofia.

O trabalho do BASE abrange a elaboração dos
conteúdos programáticos, a coordenação e
seleção dos docentes e a apresentação de
referências bibliográficas para cada um dos
cursos.

O BASE é um instituto de educação
credenciada no MEC que oferece cursos em
nível de graduação e pós-graduação.

Seu corpo docente é formado por especialistas,
mestres e doutores, oriundos das
universidades mais tradicionais do Brasil e do
mundo, com formação multidisciplinar e
atuação profissional em diversas áreas.

Seus cursos primam pela excelência e pela
didática no ensino e suas propostas podem ser
adequadas conforme as necessidades
existentes.
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TEMAS DE CURSOS

Tema :
Teorias da Justiça e Poder Judiciário

Objetivo :
Explicar as diferentes teorias da justiça existentes na
Filosofia do Direito e sua influência sobre o pensamento
jurídico contemporâneo ; explicar como conceitos de
justiça podem e são utilizados, declaradamente ou
implicitamente, para formulação de diversas espécies de
decisões judiciais.

Carga horária : 16 h

Tema :
Transmediação e solução de conflitos

Objetivo :
Expor os mecanismos de estruturação dos conflitos e as
diferentes técnicas, modelos e métodos para sua
mediação ; explicar as especificidades da transmediação
como mecanismo de dissolução de conflitos ; qualificar
membros do poder judiciário para condução de
mediações, de audiências e de acordos.

Carga horária : 8 h
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TEMAS DE CURSOS

Tema :
Três caminhos da Filosofia do Direito contemporânea

Objetivo :
Apresentar as características das três principais vertentes
do pensamento jusfilosófico contemporâneo e explicar
quais suas influências no âmbito da política e do Direito
em geral. Mostrar como o desenvolvimento das
atividades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário no
Brasil estão conectadas com tais caminhos do
pensamento filosófico jurídico contemporâneo.

Carga horária : 16 h

Tema :
Novas tecnologias de aplicativos

Objetivo :
Descrever a reestruturação econômica e das relações de
trabalho ocorridas a partir da quarta revolução industrial ;
explicar efeitos jurídicos e laborais decorrentes das novas
dinâmicas de trabalho surgidas a partir de aplicativos de
smartphones que intermediam mão-de-obra ; apresentar
panorama de direito comparado, explicando
entendimentos jurídicos adotados nesse âmbito.

Carga horária : 8 h
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TEMAS DE CURSOS

Tema :
Democracia e sua ressignificação

Objetivo :
Falar das instituições que condicionam o aparecimento
da democracia, em Atenas, e sua manutenção, até hoje.
Associando seu aspecto histórico-simbólico a suas
funções e papel, investigando as estruturas que
possibilitam o exercício da democracia e da magistratura,
aliadas à retórica e ao pensamento abstrato.

Carga horária : 16 h

Tema :
Doenças ocupacionais do trabalho : LER/DORT

Objetivo :
Compreender nexos causais e efeitos de LER/DORT ;
aprimorar formulação de quesitos e a avalição de laudos
periciais e suas respectivas impugnações ; qualificar
magistrado para oitivas e produção de provas sobre
ambiente de trabalho ; apresentar efeitos jurídicos no
âmbito previdenciário, trabalhista e de planos de saúde
na hipótese de constatação das referidas morbidades.

Carga horária : 8 h
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TEMAS DE CURSOS

Tema :
A lei e a força

Objetivo :
Praticar o discurso do sim e o discurso do não sobre o
mesmo, sobre a questão, defesa e condenação, com base
na filosofia sofística, detalhando suas linhas teóricas e
implicações ; desdobramento sobre a questão da justiça
– com foco central no binômio lei e força –, a partir das
diferentes imagens correspondentes, Zeus, Athena
Themis, Dikê, Nêmesis, Eunomia...

Carga horária : 16 h

Tema :
Mitologia e Direito

Objetivo :
Explorar o ponto comum entre magistrados, advogados e
filósofos, únicos profissionais a lidar com o logos em
estado puro, de onde a importância do simbólico,
trabalhado a partir de mitos gregos ; re-conhecimento da
figura do magistrado e do advogado, espelho da
isonomia, nobreza e aidôs, o sentido do que devemos
todos ao outro.

Carga horária : 8 h
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TEMAS DE CURSOS

Tema :
Três modelos de juiz : Zeus, Hércules, Hermes.

Objetivo :
Com base nas reflexões de François Ost, o objetivo da
atividade é refletir sobre as três maneiras de exercer a
magistratura. Zeus, o juiz dos códigos, Hércules, o juiz da
prática, Hermes, o juiz das redes e dos dados.

Carga horária : 6 h

Tema :
O filósofo e o juiz : o juiz na tradição filosófica.

Objetivo :
Investigar como a tradição jurídico-filosófica enxerga o
papel daquele que julga, desde Platão e Aristóteles até o
intérprete autêntico de Hans Kelsen.

Carga horária : 16 h
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