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Para discutir o Direito como estabilização das relações de poder, o conceito de nomos, o monopólio
estatal da força, o sistema judiciário e o sistema sacrificial (racionalização da violência), a Escola
Superior promove live no dia 14 de setembro, às 10h, com a participação do doutor em
Filosofia Oswaldo Giacoia Junior e a mediação do Reitor da Universidade Federal do Paraná, o Prof.
Dr. Ricardo Marcelo Fonseca. No âmbito das modernas teorias do direito, as relações entre direito e
violência, poder e direito, são predominantemente analisadas sob o aspecto do monopólio estatal do
emprego da força, em consonância com uma concepção do estado como organização jurídica da
sociedade política. Sem deixar de considerar este importante aspecto, o expositor pretende partir de
outro vértice de análise: apresentar à discussão a hipótese de uma ligação interna entre violência,
poder e direito, tendo por consequência um alargamento da compreensão normativa do direito
fundada na lei e no sistema da legalidade positiva, com importantes desdobramentos tanto do ponto
de vista teórico como prático para o MP. Convidado: Oswaldo Giacoia Junior é professor titular
do Departamento de Filosofia da Unicamp. Graduado em Filosofia pela PUC- SP, em Direito pela
Faculdade de Direito da USP. Doutor em Filosofia pela Freie Universität Berlin. Pós doutorado pela
Freie Universität Berlin (93-94), Viena (97-98) e Lecce (2005-2006). Sua pesquisa concentra-se na
área de Filosofia Moderna e Contemporânea, com ênfase em História da Filosofia, Ética e Filosofia
do Direito, ocupando-se de temas como: teoria da cultura, ética pura e aplicada, filosofia do direito,
filosofia social, política e da história, filosofia clássica francesa e alemã, especialmente com as obras
de Augusto Comte, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. Mediador: Prof. Dr. Ricardo
Marcelo Fonseca, Reitor da Universidade Federal do Paraná. Público: integrantes do MP
brasileiro e comunidade. Trilha: este evento integra a Trilha de Aprendizagem "Novidades
Jurídicas". Parcerias: Universidade Federal do Paraná -UFPR Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça (Caop) de Proteção aos Direitos Humanos - CAOPDH. Link de
transmissão: Clique aqui Serviço: Data: segunda-feira, 14 de setembro Horário: 10 horas
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