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PROGRAMA1 

 

I – Noções e Problemas Elementares 

 

1. Primeiros olhares; ideias geralmente associadas ao «direito» (justiça, igualdade, juiz, 

advogado, lei, regra.... costume, litígio, tribunal, Estado, contrato, crime, polícia...) 

2. Distinção entre direito e lei; distinção entre norma e fonte 

3. Introdução à distinção entre as perspectivas externa e interna do direito 

4. Introdução à distinção entre «facto» e «direito» 

5. Introdução à discussão entre axiologismo e positivismo; a justiça como ideia 

interior ou exterior ao direito 

6. Alguns princípios jurídicos (noções elementares): 

a) A dignidade da pessoa humana 

b) O Estado de Direito ou Rule of law 

c) O monopólio estatal da força; casos de autotutela (remissão) 

d) A autonomia privada 

7. Ramos do direito (Cap. III, 41) 

a) Disciplinas do curso de Direito e ramos do direito; enumeração 

b) Distinção entre os ramos do direito e as especialidades das profissões jurídicas 

c) Direito público/direito privado/direito penal 

d) Direito substantivo/direito processual 

e) Direito comum/direito institucional 

f) Um quadro geral dos ramos do direito; normas fora dos ramos do direito 

 

II – Direito e Ordem 

 
1. A ordem social (Cap. I, 2) 

                                                 
1  Entre parênteses e a bold surge a indicação dos capítulos e parágrafos correspondentes do 
livro do Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa. 
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2. A ordem jurídica como ordem normativa social 

3. Direito e normas sociais 

4. Direito e moral (Cap. III, 31) 

5. Direito e religião (Cap. III, 31) 

6. Direito e poder (Cap. I, 3-4) 

7. Direito e Estado (Cap. I, 5-9) 

8. Os fins do Direito 

 

III – Fontes do Direito 

 

1. Primeira noção; a expressão «fontes do direito» 

2. Enumeração tradicional 

3. As fontes do direito como problema metodológico ou dogmático, e não teórico 

4. Lei (Cap. II, 15) 

a) A palavra «lei» 

b) As perspectivas político-constitucional e metodológica da lei 

c) A contraposição lei material/lei formal 

d) Fundamentos do valor da lei como fonte 

e) A publicação da lei e o problema geral da ignorância da lei e do direito 

f) A hierarquia das leis 

g) O movimento de codificação 

h) O constitucionalismo 

i) A produção legislativa do nosso tempo 

5. Costume (Cap. II, 24) 

a) A experiência consuetudinária 

b) Conceito de costume 

c) Fundamento do valor do costume 

d) Costume e usos 

e) As relações entre costume e lei 

f) Costume e coexistência social de vivências jurídicas autónomas  

6. Jurisprudência (Cap. II, 22) 

a) Primeira noção e modalidades 

b) Noções elementares sobre o sistema judicial português 

c) Precedente 

d) Jurisprudência genérica 

e) Em especial: os acórdãos com força obrigatória geral 
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f) A jurisprudência comum 

i) Quadro geral 

ii) O problema do costume jurisprudencial 

iii) O valor presuntivo da jurisprudência comum 

7. Outras possíveis fontes do direito 

a) A doutrina (Cap. II, 25) 

b) Apontamento sobre a doutrina portuguesa e estrangeira mais significativa 

c) O negócio jurídico e os regulamentos privados 

d) Os actos administrativos 

e) As instruções internas 

f) As consolidações privadas 

8. Conceito de fontes do direito 

9. A importância das fontes do direito para o conceito de direito (introdução e 

remissão) 

 

IV – Direito e Interpretação (Cap. II, 16-17) 

 

1. A interpretação em geral; o sentido do problema da interpretação jurídica 

2. Concepções da interpretação jurídica: 

a) Concepção tradicional; 

b) Concepção semântica; 

c) Concepção problemático-decisória 

3. O objecto da interpretação: a norma entre o texto e o problema 

4. O fim da interpretação: 

a) O objectivismo e o subjectivismo; 

b) O historicismo e o actualismo; 

c) Orientações mistas e sua projecção no artigo 9.º do Código Civil; 

d) A interpretação dogmática e a interpretação teleológica 

5. Os elementos da interpretação: 

a) Elemento gramatical; 

b) Elemento histórico; 

c) Elemento sistemático; 

d) Elemento teleológico 

6. Os resultados da interpretação: 

a) Interpretação declarativa; 
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b) Interpretação extensiva; 

c) Interpretação restritiva; 

d) Interpretação abrogatória; 

e) Interpretação correctiva; 

f) Interpretação teleológica (extensão e redução teleológicas) 

7. O caso particular da interpretação enunciativa ou inferência lógica de normas 

8. A integração 

9. O problema das lacunas 

10. Os critérios da integração 

 

V – Teoria da Norma e dos Sistemas Normativos (Cap. III, 32-33) 

 

1. Distinções introdutórias: 

a) Norma e regularidade; as «leis científicas»; as regras técnicas; as regras 

matemáticas 

b) A oposição tradicional «ser»/«dever ser» 

c) Norma e enunciado normativo 

d) Norma e proposição normativa 

2. Uso prescritivo da linguagem 

a) Distinção em relação aos usos informativo, expressivo, interrogativo e 

operativo 

b) Traços comuns do uso prescritivo ou directivo 

c) Relação entre prescrições e normas 

3. Normas 

a) Principais e secundárias 

b) Prescrições e permissões 

c) Elementos das normas prescritivas 

4. Normas jurídicas 

a) Definição e características 

b) Classificações 

5. Outros problemas de classificação de normas 

a) Norma e valor 

b) O problema de uma distinção formal entre regras e princípios 

c) O problema da generalidade e abstracção 

d) Classificações de leis e classificações de normas 
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e) Classificações de normas numa perspectiva dogmática 

6. Sistemas normativos 

a) Vaguidade da ideia de «sistema normativo» 

b) Conceitos de sistema normativo e configurações dos sistemas normativos 

c) A coexistência de normas 

d) A validade como inclusão da norma no sistema 
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