
que assumem um tom propo

dialoga, com habilidade e 
busca, no âmbito de uma tra

as exigências de uma teo
adequada, contribuir 

da adequada motivação das 
nobres, mas nem sempre de

é o direito a decisões judi
da obra referencial de seu 

"tanto a autora como sua obra 
acadêmico e no meio ju

práxis decisória pautada pela 
e o direito-dever à efetiva 

e do Programa de Mestrado e 
Juiz de Direito em Porto Alegre 
da Magistratura (AJURlS). 
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