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ESPELHO DE CORREÇÃO 

 

1) Identificação da crítica da forma jurídica de Pachukanis (3,0 pontos): 

O conceito de forma jurídica, com foco na figura do sujeito de direito e nas categorias da teoria geral do direito que a 

circundam, é proposto e criticado na obra: 

PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). São Paulo: Sundermann, 2017. 

Seu tratamento ali, entretanto, é feito num nível de abstração bastante amplo, como um programa de pesquisa, que viria a 

ser mais tarde completado por Bernard Edelman. 

 

2) Identificação dos avanços procedimentais de Edelman (3,0 pontos): 

Edelman desenvolve o programa de pesquisa proposto por Pachukanis, estabelecendo na prática o procedimento de crítica 

imanente adequado à proposição de uma crítica concreta da forma jurídica. Ele começa sua produção desempenhando essa 

tarefa em relação ao direito de autor na seguinte obra: 

EDELMAN, Bernard. O direito captado pela fotografia – elementos para uma teoria marxista do direito. Coimbra: Centelha, 

1976. 

Mais tarde, debruça-se sobre o direito coletivo do trabalho, no que nos interessa mais de perto, na obra: 

EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. São Paulo: Boitempo, 2016. 

 

3) Tratamento das possíveis aplicações dos avanços procedimentais de Edelman ao direito do trabalho brasileiro à luz das 

pesquisas de Thamiris Molitor (4,0 pontos): 

As pesquisas de Thamiris Molitor são aquelas que, no direito brasileiro contemporâneo, lograram maior êxito em desenvolver 

o método edelmaniano de crítica imanente de decisões judiciais. Espera-se que o candidato consiga articular essa elaboração 

e transbordá-la para outras temáticas a partir dos resultados já alcançados pela autora nos dois temas já percorridos por ela. 

Primeiro, com relação à proteção à maternidade pelo direito do trabalho, na obra: 

MOLITOR, Thamiris Evaristo. Proteção à maternidade pelo direito do trabalho: uma crítica à forma jurídica. Belo Horizonte: 

RTM, 2021. 

Depois, no capítulo de sua autoria, em que examina a legislação de emergência na pandemia de COVID-19, na obra coletiva: 

MARTINS, Deise Lilian Lima et. al. (orgs.). Crise sanitária: uma leitura a partir da crítica marxista do direito. Belo Horizonte: 

RTM, 2021. 


