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EMENTA DA DISCIPLINA
Noções fundamentais: conceitos, fontes e fronteiras do Direito, coercibilidade estatal,
norma jurídica, ordenamento jurídico, LINDB, Direito Positivo e Direito Natural, ramos do
Direito, direito subjetivo, relação jurídica, hermenêutica e aplicação do Direito. Noções
fundamentais de História do Direito. O Direito na Antiguidade Clássica: Grécia e Roma.
Direito Romano: as fontes, o Corpus Juris de Justiniano. O Direito na Idade Média: o Direito
Canônico, a recepção do direito romano e a formação da tradição jurídica ocidental. O
Direito na Idade Moderna. O jusnaturalismo moderno. O direito comum e a formação dos
direitos nacionais. O movimento codificador. A ciência do Direito.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Objetivos Gerais
Iniciar o aluno no universo do Direito. Fornecer ao estudante noções introdutórias sobre
Direito, estudando os conceitos jurídicos fundamentais e preparando-o para o estudo das
demais disciplinas do curso. Incentivar a reflexão crítica acerca do fenômeno jurídico por
meio do estudo de aspectos técnicos do Direito, assim como de abordagens filosóficas,
literárias e históricas, que permitam uma visão de conjunto da experiência jurídica.
Objetivos Específicos

Estudar os principais conceitos da Ciência do Direito. Introduzir o aluno no universo das
normas jurídicas, em suas manifestações nos diversos ramos do Direito, por meio do estudo
de leis, contratos e decisões judiciais, e as abordagens doutrinárias dos mesmos. Apresentar
ao corpo discente as grandes linhas das principais escolas do pensamento jurídico e sua
influência na construção e na aplicação do Direito. Estudar os períodos históricos nos quais
se desenvolveram e consolidaram os principais institutos jurídicos formadores do nosso
Direito. Apresentar fontes históricas primárias e textos literários representativos da
formação do pensamento jurídico e da tradição jurídica ocidental.
1º
semestre
1
2
3
4

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação do Ementário e do Plano de ensino. Relações
com outras disciplinas.
O conceito de Direito; noções introdutórias. Acepções
fundamentais do vocábulo Direito.
Fronteiras do Direito. Direito, Religião, Moral. Direito e
Justiça.
Direito e Justiça no pensamento clássico grego: Platão e
Aristóteles.

Nº
AULAS
4
6
4
6

5

Noções introdutórias sobre Fontes do Direito.

4

6

Coação e sanção estatal.

4

7

6

8

LINDB: vigência, vacatio legis, alteração, revogação,
repristinação, irretroatividade da lei; ato jurídico perfeito,
coisa julgada e direito adquirido.
Norma jurídica: teorias, tipos e estrutura.

9

Classificações das normas jurídicas.

4

10

Ordenamento e sistema jurídico.

4

11

Elaboração das leis.

2

12

Direito romano. Divisão por períodos históricos. O Corpus
Juris Civilis de Justiniano.
Instituições de Justiniano: conceito de Direito, sujeitos de
direito, obrigações, propriedade, família, sucessão, crimes,
ações.
A experiência medieval e a formação da tradição jurídica
ocidental.
Direito Canônico. A recepção do Direito Romano. Tomás
de Aquino e o Tratado das Leis.

6

13

14
15

SEQUÊNCIA 2º
semestre
1

4

4

6
6
Nº
AULAS

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Fundamento, validade, vigência e eficácia da norma
jurídica.
Direito Positivo e Direito Natural.

6

Divisões do Direito: público e privado, interno e
internacional, ramos do direito.
Direito Objetivo e Direito Subjetivo. Teorias.

4

6

7

Transição do mundo feudal para o mundo moderno. As
novas questões postas à consideração dos juristas. A
literatura e o universo jurídico; Shakespeare e o Direito.
A descoberta da América e o Direito das Gentes: a Escola
de Salamanca.
A Reforma protestante e o Direito.

8

O Jusnaturalismo moderno.

6

9

O Antigo Regime. A crescente autonomia do Judiciário.

4

10

O Direito no Brasil colônia – as Ordenações do Reino.

4

11

A Codificação. O Código Civil Napoleônico de 1804.

6

12

4

13

A Ciência do Direito na Alemanha do séc. XIX: Friedrich
Karl Von Savigny e Rudolph Von Jhering.
Relação Jurídica.

14

Hermenêutica jurídica. Integração e Aplicação do Direito

6

2
3
4
5

6

6

4

4
6

4

PROCEDIMENTOS E APRENDIZAGEM
(Procedimentos e técnicas utilizadas para o desenvolvimento das
aulas)
Aulas expositivas, seminários, leitura e interpretação de textos, leituras comentadas,
fichamentos de textos, exemplos práticos, estudo de casos reais, pesquisas em sites jurídicos,
análise de Acórdãos, trabalhos individuais e em grupo. Como instrumentos de ensino também
são utilizados recursos audiovisuais e ferramentas tecnológicas que possibilitem acesso a
vídeos, textos, documentários, palestras. Apresentação de fontes primárias representativas

de cada período histórico; indicação de leituras complementares de obras literárias e
históricas.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
(Quantidade de instrumentos, tipos de avaliação, critérios de
correção e aprovação)
A avaliação será feita por meio de provas dissertativas ao final dos semestres e apresentação
de trabalhos e seminários ao longo do curso. A nota de cada semestre compõe-se assim:
prova dissertativa (50%) + apresentação de trabalhos e seminários (50%). Critérios de
avaliação incluem compreensão do tema e/ou da questão posta, capacidade de reflexão
sobre o assunto proposto e manejo do conteúdo estudado, qualidade da exposição e do
raciocínio empregados na resposta. Os processos de avaliação estão sujeitos a revisão e
alteração no curso dos semestres, tendo em vista questões sanitárias e determinações
superiores.
BIBLIOGRAFIA
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (5 títulos)
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do Direito. Editora Saraiva.
BERMAN, Harold J. Direito e Revolução: a formação da tradição jurídica ocidental. São
Leopoldo:Unisinos, 2004.
HERVADA, Javier. O que é o Direito? Martins Fontes,1999.
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2005.
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