PLANO DE CURSO
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Curso: Bacharelado em Direito
Disciplina: Hermenêutica e Argumentação Jurídica
Professor: Eloy Lago Nascimento
e-mail: prof.eloy.fasete@gmail.com
Código: DIR02
Carga Horária: 60
Créditos: 03
Pré-requisito(s): Período: III
Ano: 2017.1
2. EMENTA:
Hermenêutica Jurídica: escolas e tendências. Interpretação e Integração do Direito. Antinomias
jurídicas. Direito Intertemporal: especificidades do Direito Material e Processual;
retroatividade e irretroatividade; Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada.
Hermenêutica Constitucional. Revisão gramatical. Teoria Geral da Comunicação. Funções da
Linguagem. Sistemas de Interpretação. Filosofia e Técnicas de Retórica e dos Argumentos.
Enunciação e Discurso Jurídico. Texto. Tipos textuais. Técnica da Elocução, persuasão e
oratória.
3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:
Fornecer ao discente subsídios para o conhecimento e a compreensão da Hermenêutica
enquanto ciência da interpretação e decidibilidade no campo do direito, e da Argumentação
Jurídica enquanto instrumento básico do profissional do direito em todas as profissões
jurídicas.
4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA:
 Compreender o conceito de hermenêutica e seu desenvolvimento histórico;
 Compreender o conceito de argumentação jurídica e sua importância para o direito;
 Apresentar as principais correntes da hermenêutica e da argumentação jurídica;
 Conhecer o pensamento hermenêutico brasileiro e seus principais teóricos;
 Desenvolver a reflexão crítica sobre as regras de interpretação e aplicação do direito;
 Aplicar a hermenêutica jurídica para a compreensão da interpretação do direito em casos
concretos no Brasil.
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
 A etimologia da palavra hermenêutica
 A formação da hermenêutica clássica e da hermenêutica contemporânea.
 As hermenêuticas: filosófica, bíblica e jurídica
 Métodos e técnicas da hermenêutica clássica
 Métodos e técnicas da hermenêutica contemporânea
 O conceito da argumentação jurídica.
 As técnicas argumentativas

















As escolas e tendências da hermenêutica jurídica
Antinomias jurídicas.
O Direito Intertemporal
As especificidades do Direito Material e Processual
Retroatividade e irretroatividade
O direito adquirido, suas características
O ato jurídico perfeito e coisa julgada
Origens e desenvolvimento da Hermenêutica Constitucional
Os métodos hermenêuticos de interpretação
As teorias gerais da comunicação e as funções da linguagem na hermenêutica e
argumentação jurídicas
Os sistemas de interpretação hermenêutica
Técnicas de retórica e dos argumentos
O discurso jurídico oral e escrito (fala e texto no discurso)
O poder de sedução do discurso jurídico
Técnicas de elaboração, persuasão e oratória no discurso jurídico.

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
Metodologia:





A disciplina será ministrada com aulas expositivas, com a participação dos alunos em
sala de aula.
Serão feitos trabalhos pelos alunos para serem entregues e apresentados em forma de
debates.
Serão realizados exercícios em sala de aula com relação aos assuntos lecionados pelo
professor.
Atividades Complementares, seminários, atividades extraclasse, análise de filmes,
participação em eventos.

Recursos Técnico-pedagógicos:
Retro projetor, Data-Show, Vídeos, quadro branco e pincel.
7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
1ª Etapa:
 Avaliação de atividades em sala (Cinco atividades no valor de 2,0 pontos
cada atividade. Total 10,0 pontos)
 Avaliação individual: Prova Institucional (Valor 10,0 pontos).
2ª Etapa:
a) Avaliação de trabalho em equipe: Apresentação de casos concretos (Valor
10,0 pontos)
b) Avaliação individual: Prova Institucional (Valor 10,0 pontos).

Sistema de Segunda chamada:
 A segunda chamada será mediante uma prova individual e sem consulta.
 O conteúdo versará sobre todos os assuntos trabalhados no semestre.
 Será facultada a segunda chamada apenas para as provas das 1ª e 2ª
etapas.
 Terá direito à segunda chamada, o aluno que por qualquer motivo, não
comparecer no dia da prova.
 A prova terá valor de 10,0 (dez) pontos, seja para a 1ª ou para a 2ª etapa.
Sistema de Provas Finais:
 A prova final será garantida ao discente que não alcançar média mínima de
7,0 (sete pontos) no semestre
A prova final tem valor de 10,0 (dez) pontos e, para ser aprovado, o discente terá
que alcançar a pontuação necessária para completar 10,0 (dez) pontos, pois a
média final será este valor dividido por 2, sendo que a média final para aprovação é
de 5,0 (cinco) pontos. Exemplo: média semestral = 6,0 (reprovado) + média da prova
final = 5,0. Resultado final 6,0+5,0=11/2= 5,5 (conceito final, aprovado com média
5,5)

8. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE:
 Através do e-mail prof.eloy.fasete@gmail.com
 Atendimento individual na biblioteca, mediante prévia solicitação, nos
seguintes dias:
 Vespertino: Segundas e quartas feiras (14 às 17:00)
 Noturno: Terças e quartas feiras (18:00 às 20:00).
Observações: qualquer alteração no horário será comunicada publicamente.
BIBLIOGRAFIA:
BÁSICA
ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teoria da argumentação jurídica. SP: Landy, 2003.
FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 2004.
FRANÇA, R. Limongi. Hermenêutica Jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
KOCH, Ingedore G Villaça. Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez, 2004.
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense,
2005.
PERELMAN, Chain. Lógica Jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
COMPLEMENTAR
CHALITA, Gabriel. A Sedução no Discurso: O poder da Linguagem nos Tribunais de
Júri. São Paulo: Max Limonad, 2004.
KOCH, Ingedore G Villaça. A Coesão Textual. São Paulo. Contexto, 2001.
KOCH, Ingedore G. Villaça e TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. SP: Contexto,
2001.

PERELMAN, Chain. Tratado argumentação: a nova retórica. São Paulo: Martins Fontes,
2002.
REBOUL, Olivier. Introdução à Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Argumentação Jurídica. Campinas: LZN, 2003
RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Argumentação Jurídica. Campinas: LZN, 2003. (CD ROM)
SARAIVA, Vicente de Paulo. A técnica da redação jurídica ou a arte de convencer.
Brasília: Consulex, 2005.
BÁSICA

12. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (*)
Os casos práticos e debates serão coordenados pelo professor, em sala de aula, como forma
de frisar os conhecimentos transmitidos nas aulas expositivas, servindo, também, para
estabelecer roteiro de estudo para as avaliações do período. Não têm pontuação específica.

(*)=Assuntos trabalhados no PIT.

