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PROGRAMA DE DISCIPLINA - 1º ANO 

 

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO AO DIREITO 
CARGA HORÁRIA: 60 horas/aula  
TIPO DA DISCIPLINA: Obrigatória 
ANO DE APLICAÇÃO: 2018 
 

EMENTA 
 
 
O direito como fenômeno e como objeto de conhecimento, aspectos zetético e dogmático. 
Dogmática analítica: a norma jurídica: conceito, características essenciais, estrutura e 
classificação.  A incidência jurídica. Fato jurídico. Relação jurídica.  Sistema do direito 
positivo: completude e antinomias. Existência, validade, vigência e eficácia jurídicas. A 
Constituição e sua função.  Dogmática hermenêutica: interpretação, métodos e tipos; 
integração do direito. Teorias da decisão e da argumentação jurídica: a aplicação do direito.  
 
 
1. OBJETIVOS: Ao final do curso, o aluno deverá estar apto a: (a) saber enunciar  e justificar  
categorias, conceitos e princípios da ciência do direito e do direito positivo, aplicando-os em 
casos concretos; (b) usar corretamente a linguagem e  a lógica do direito, sempre sob as 
perspectivas sistêmica e semiótica, na interpretação de enunciados normativos; (c) interpretar 
textos normativos de conformidade com os princípios e normas constitucionais e métodos/tipos 
de interpretação, argumentando sempre de forma crítica e  contextualizada. 
 
 
1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
2.1  O FENÔMENO JURÍDICO 
a) natureza e característica essencial 
b) estudo científico (zetético) do fenômeno jurídico 
c) estudo dogmático do fenômeno jurídico 
d) o ordenamento jurídico 
 
2.2 POSITIVAÇÃO DO DIREITO 
a) o direito dogmático moderno 
b) norma jurídica: conceitos e estrutura 
c) imperatividade e autorizamento 
d) classificação da norma jurídica 
e) existência, validade, vigência e eficácia da norma jurídica 
 
2.3  – O FATO DA INCIDÊNCIA JURÍDICA 
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a) conceito, elementos  e características 
b) fato jurídico como efeito da incidência 
c) efeitos do fato jurídico, eficácia técnica e eficácia jurídica 
d) relação jurídica: conceito e elementos 
 
2.4  – SISTEMA DE DIREITO POSITIVO 
a) teoria dos sistemas abertos  x teoria dos sistemas fechados 
b) ordem jurídica e sistema normativo; autopoiese 
c) consistência sistêmica e as antinomias 
d) a Constituição: sua função sistêmica, relações intersistêmicas 
 
2.5  – TEORIA DA INTERPRETAÇÃO (HERMENÊUTICA) 
a) interpretação: conceituação e natureza 
b) métodos hermenêuticos e tipos de interpretação 
c) princípios hermenêuticos e sua aplicação; classificação. 
d) semiótica jurídica: análise sintática, semântica e pragmática 
 
2.6 – TEORIA DA DECISÃO E DA ARGUMENTAÇÃO 
a) conflito e decisão jurídica 
b) aplicação do direito 
c) demonstração e argumentação; tópica 
d) argumentos jurídicos: classificação 
 
 
3 METODOLOGIA 
 
 O conteúdo será realizado através de Aulas Expositivas, Fórum de Debates, 
Dinâmica de Grupo e Estudos de Casos. 
 
 
4 RECURSOS 
 

Será utilizado como apoio à ação pedagógica o uso de Projetor Multímida, entre 
outros. 

 
5 AVALIAÇÃO 
 

O sistema de avaliação será através de provas escritas, testes intercalares e dinâmica 
de grupo. 
 
 
6. BIBLIOGRAFIA 
 
6.1 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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FERRAZ JÚNIOR, T.S. Introdução ao estudo do direito. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 29. Ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011. 
REALE, M. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
6.2 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
DINIZ, M. H. Compêndio de introdução à ciência do direito. 14.ed. São Paulo: Saraiva, 
2001.  
KELSEN, H. Teoria pura do direito: introdução à problemática científica do direito. 
3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 
NADER, P. Introdução ao estudo do direito. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


