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Apresentação da Disciplina 

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

 Teoria Geral do Direito II 

2. PROFESSOR 

Me. Thiago Gomes  

3. CARGA HORÁRIA 

 2 h/a semanais 

4. POR QUE ESTUDAR TEORIA GERAL DO DIREITO II? 

 Conflitos entre normas válidas, vigentes e contraditórias podem existir. Como 

solucionar esse conflito? 

 Qual a amplitude de atuação do Direito? Conexão com ramos correlatos. 

 Aonde buscar o direito? 
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5. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos 

jurídicos ou normativos com a devida utilização das normas técnico-

jurídicas e proposições básicas do direito 

 Julgamento e tomada de decisões considerando os comportamentos 

do ser humano. 

 

6. EMENTA (PONTOS ELEMENTARES) 

 Fontes e divisão do direito. Interpretação e hermenêutica 

(conceito). Espécies de interpretação. Sistemas ou escolas de 

interpretação. Integração jurídica e lacunas da lei. 
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7. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

8. REGRAS 

 Atividades paralelas. Uso do celular. Controle da Frequência. Entrega 

de trabalhos. Reunião das carteiras. Cola.  Utilização de Códigos. 

 

 REGRA ESPECIAL  - VISTA DE PROVA 

 P1: Serão oferecidas duas oportunidades para que o aluno retire sua 

prova. Não retirando a nessas ocasiões o aluno só fará vista na P2, sem 

oportunidade de reanálise. 

 P2: Serão entregues na semana após a prova. As eventuais retificações 

de nota e portal só serão realizadas nessa ocasião, não havendo 

ajustamentos posteriores por e-mail ou rede social. 
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10. CONTATOS 

 E-mail: professorthiagogomes@gmail.com 

 Facebook: www.facebook.com/tgluiz 

 Blog: www.professsorgomes.wordpress.com 
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RECAPTULANDO PONTOS IMPORTANTES 

DA TEORIA GERAL DO DIREITO 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Necessidade do Direito para a vida social. 

 A não estaticidade do Direito 

 A dinâmica evolutiva do Direito enquanto ciência: É possível projetar efeitos futuros? 

 Miguel Realle: Teoria do Fato, Valor e Norma 

 O papel estatal na positivação do Direito 

 A perspectiva do Direito Natural 

 Regras familiares, religiosas, culturais e as normas jurídicas 

 Norma Jurídica: Coluna vertebral do corpo social 
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DIVISÕES DO DIREITO 

2. DIVISÕES DO DIREITO 

 A unicidade do Direito enquanto ciência 

 A divisão clássica e a influência histórica do Direito Romano 

 Direito Público Romano: Aquele concernente ao estado dos  negócios romanos 

 Direito Privado Romano: Aquele concernente aos interesses dos particulares 

 Classificação clássica e suas fragilidades 

 Não há absoluta separação entre o Direito Público e Privado 

 Fundamento A:  Do contrário seria possível afirmar que o  interesse público é 

incompatível com o privado. 

 Fundamento B:  Há regras  do  Direito Público que interferem na órbita privada 

e vice-versa. Ex: Casamento e Obrigações de Conservação de Bens Imóveis 

 Razão pela adoção da divisão clássica: Interesse preponderante 
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DIVISÕES DO DIREITO 

3. DIREITO PÚBLICO 

 CONCEITO 

 Apresenta normas que regem as relações em que o sujeito é o Estado, 

tutelando interesses gerais e visando o fim social, quer perante seus membros, 

quer perante outros Estados. 

 CARACTERÍSTICAS 

 União, Estados, Distrito Federal e Municípios aplicam o Direito Público 

 Revelam o poder de império estatal/Imperatividade 

 DIVISÕES DO DIREITO PÚBLICO 

 Interno: Engloba o direito Constitucional, Administrativo, Tributário, 

Financeiro, Processual, Penal e Previdenciário. 

 Externo: Direito Internacional 
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DIVISÕES DO DIREITO 

3. DIREITO PÚBLICO 

 DIVISÕES DO DIREITO PÚBLICO INTERNO 

CONSTITUCIONAL 

 Compreende as normas jurídicas atinentes à organização político-estatal 

nos seus elementos essenciais, definindo o regime político e forma de 

Estado, estabelecendo os órgãos estatais substanciais, suas funções e 

relações com os cidadãos ao limitar suas ações, mediante o reconhecimento 

e garantia de direito fundamentais dos indivíduos, de per si considerados, 

ou agrupados, formando comunidades.  

 O conjunto dessas normas forma a Constituição. 

 É o marco inicial de todo o direito do Estado pois cada um dos ramos do 

direito é gerado, amparado e inspecionado a partir de suas diretrizes. 
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DIVISÕES DO DIREITO 

3. DIREITO PÚBLICO 

 DIVISÕES DO DIREITO PÚBLICO INTERNO 

CONSTITUCIONAL 

 As normas constitucionais são supremas e as que eventualmente contrariem 

passarão pelo reconhecimento de sua inconstitucionalidade pelo Poder 

Judiciário. 

 Análise de Caso: Redução da Maioridade Penal x Constitucionalidade x Política 

 

 A Constituição Brasileira em vigor é de 1988. 

 É classificada como rígida,dogmática e escrita. 
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DIVISÕES DO DIREITO 

3. DIREITO PÚBLICO 

 DIVISÕES DO DIREITO PÚBLICO INTERNO 

ADMINISTRATIVO 

 Inclui normas reguladoras do exercício de atos administrativos, praticados 

por quaisquer dos poderes estatais, com o escopo de atingir finalidades 

sociais e políticas ao regulamentar a atuação governamental, estruturando 

as atividades dos órgãos da administração pública; a execução do 

serviços públicos, a ação do Estado no campo econômico, a administração 

dos bens públicos e poder de polícia. 

 Diverso de outros ramos não está codificado. Suas principais referências 

estão no texto constitucional, complementadas por leis esparsas, a exemplo: 

 Lei Federal 8666/93 – Regula as licitações e contratos administrativos 

 Lei Federal 8112/90 – Regula o regime jurídico dos servidores públicos federais 
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DIVISÕES DO DIREITO 

3. DIREITO PÚBLICO 

 DIVISÕES DO DIREITO PÚBLICO INTERNO 

TRIBUTÁRIO 

 Engloba o conjunto de normas que aludem, direta ou indiretamente, à instituição, 

arrecadação e fiscalização de tributos devidos pelos cidadãos ao governo. 

 Dado à força e impacto do poder de tributar na sociedade, as diretrizes 

tributárias bem como suas limitações estão contidas dentro da Constituição 

Federal.  

 Um dos principais diplomas legais do Direito Tributário é o Código Tributário 

Nacional  (Lei Federal 5172/66) 

 Municípios e Estados podem possuir seus respectivos Códigos Tributários e 

normas tributárias no tocante aos tributos de sua competência. 
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DIVISÕES DO DIREITO 

3. DIREITO PÚBLICO 

 DIVISÕES DO DIREITO PÚBLICO INTERNO 

FINANCEIRO 

 Conjunto de normas disciplinadoras das atividades financeiras do Estado, 

regulando sua receita e despesa. 

 Estrutura o orçamento público e, entre as normas nele compreendidas, estão 

a PPA – Plano Plurianual (Define investimentos de longo prazo) 

PREVIDENCIÁRIO 

 Compreende o conjunto de normas relativas às contribuições para o seguro 

social e aos benefícios dele oriundos, a exemplo, pensões, auxílios e 

aposentadorias. 
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DIVISÕES DO DIREITO 

3. DIREITO PÚBLICO 

 DIVISÕES DO DIREITO PÚBLICO INTERNO 

PENAL 

 Conjunto de normas atinentes aos CRIMES e CONTRAVENÇÕES PENAIS 

bem como  suas respectivas penas. 

 Regula a atividade repressiva do Estado visando preservar a sociedade 

do delito. 

 Estado só pode punir os crimes previstos na lei (Princípio da legalidade/Reserva 

Legal) 

 Um dos principais diplomas legais é o Código Penal. (Decreto-Lei nº2848/40) 
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DIVISÕES DO DIREITO 

3. DIREITO PÚBLICO 

 DIVISÕES DO DIREITO PÚBLICO INTERNO 

PROCESSUAL 

 Compreende o conjunto de normas que tem por finalidade regular a 

organização judiciária e o processo judicial, referente à ação de julgar 

litígios, reintegrando a ordem estatal. 

 Em outras palavras disciplina a atividade dos juízes, dos tribunais ou órgãos 

encarregados da distribuição da justiça, determinando como devem agir 

para fazer cumprir a lei que foi violada. 

 Direito Processual Penal: Rege o modo de solução estatal diante das infrações da lei penal. 

(CPP: Decreto-Lei 2689/41) 

 Direito Processual Civil: Destinado a solucionar as demais lides, entre elas, comerciais, civis e 

administrativas. (CPC: Novo CPC - Observações) 
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DIVISÕES DO DIREITO 

3. DIREITO PÚBLICO 

 DIVISÕES DO DIREITO PÚBLICO EXTERNO 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 Compreende o conjunto de normas que regem as relações, diretas ou 

indiretas, entre Estados e organismos internacionais, que as consideram 

obrigatórias. 

 A questão da soberania 

 Consequência do descumprimento: Coação ao Estado transgressor 

 Rompimento das relações diplomáticas 

 Pedido de esclarecimentos 

 Sanções econômicas 

 Guerra 
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DIVISÕES DO DIREITO 

3. DIREITO PÚBLICO 

 DIVISÕES DO DIREITO PÚBLICO EXTERNO 

 DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 GOVERNO PARAGUAIO ACUSA BRASIL DE INVASÃO DE TERRITÓRIO EM OPERAÇÃO MILITAR 

 O Ministério das Relações Exteriores confirmou hoje (1º) o recebimento de nota diplomática 

enviada pelo governo paraguaio sobre uma troca de tiros entre contrabandistas e militares 

brasileiros e paraguaios no Rio Paraguai. O Itamaraty informou que responderá o documento 

na segunda-feira (3). O embaixador brasileiro em Assunção, José Felício, foi convocado na 

sexta-feira (31) pelo chanceler paraguaio para receber uma nota diplomática sobre o episódio. 

Segundo o governo do Paraguai, o Exército brasileiro invadiu o território paraguaio durante 

operações de combate a delitos na fronteira. Militares brasileiros teriam identificado seis 

embarcações de contrabandistas com mercadorias que seriam trazidas para o Brasil. De acordo 

com o governo paraguaio, os militares do Brasil trocaram tiros com os contrabandistas a 100 

metros da costa paraguaia. 
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DIVISÕES DO DIREITO 

3. DIREITO PÚBLICO 

 DIVISÕES DO DIREITO PÚBLICO EXTERNO 

 DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 EUA INICIA TRAMITAÇÃO PARA DESMONTAR EMBARGO SOBRE CUBA 

 

 Washington - Logo após a retomada das relações diplomáticas com Cuba, o Congresso 

dos Estados Unidos iniciou nesta semana as complicadas articulações para desmontar o 

embargo econômico contra a ilha, um processo que os mais otimistas avaliam que pode 

demorar anos. 

 Apenas três dias depois da reabertura da embaixada de Cuba em Washington, um 

comitê do Senado americano aprovou uma iniciativa legal que estava engavetada desde 

janeiro, aparentemente à espera somente da oficialização do reatamento das relações 

diplomáticas. 

http://www.exame.com.br/topicos/cuba
http://www.exame.com.br/topicos/estados-unidos
http://www.exame.com.br/topicos/estados-unidos
http://www.exame.com.br/topicos/estados-unidos
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DIVISÕES DO DIREITO 

3. DIREITO PÚBLICO 

 DIVISÕES DO DIREITO PÚBLICO EXTERNO 

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

 Regulamenta as relações do Estado com cidadãos pertencentes a outros 

Estados, dando soluções aos conflitos de leis no espaço ou aos de jurisdição. 

 Ex: Efeitos de um casamento celebrado na Argentina. 

 Ex: Menor infrator argentino corinthiano. 
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4. DIREITO PRIVADO 

 CONCEITO 

 Trata das relações jurídicas entre particulares. 

 

 DIVISÕES DO DIREITO PÚBLICO 

 Engloba o Direito Civil, Empresarial, Trabalho, Consumidor. 
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DIVISÕES DO DIREITO 

4. DIREITO PRIVADO 

 DIVISÕES DO DIREITO PRIVADO 

CIVIL 

 Destina-se a reger relações familiares, patrimoniais e obrigacionais que se 

formam entre indivíduos. 

 Os demais ramos do direito privado destacaram-se do direito civil por 

força da especialização de interesses. Ex: Direito do Trabalho 

 DIVISÕES NO DIREITO CIVIL 

 PARTE GERAL: Traz princípios e conceitos aplicáveis em toda órbita jurídica, 

tornando possível a aplicação da parte especial. 

 Identifica sujeitos, objetos e à forma de criar, modificar ou extinguir direitos. 

 Contempla a pessoa natural e jurídica, bens jurídicos e fatos jurídicos 
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DIVISÕES DO DIREITO 

4. DIREITO PRIVADO 

 DIVISÕES DO DIREITO PRIVADO 

CIVIL 

 DIVISÕES NO DIREITO CIVIL 

 PARTE ESPECIAL: Contém o direito das obrigações, direito de empresa, direito das 

coisas, direito de família, direito das sucessões. 

 

 Os demais ramos do direito privado destacaram-se do direito civil por 

força da especialização de interesses. Ex: Direito do Trabalho 
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DIVISÕES DO DIREITO 

4. DIREITO PRIVADO 

 DIVISÕES DO DIREITO PRIVADO 

EMPRESARIAL 

 Constitui nas normas que regem a atividade empresarial, em outras 

palavras, da atividade econômica organizada para a produção e 

circulação de serviços. 

 Sentido da expressão Direito Comercial 

 Alguns dos temas nele contemplados: 

 Sociedades empresárias 

 Propriedade Intelectual 

 Títulos de crédito 
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DIVISÕES DO DIREITO 

4. DIREITO PRIVADO 

 DIVISÕES DO DIREITO PRIVADO 

TRABALHO 

 Disciplina as relações entre empregador e empregado, caracterizadas 

pela sua natureza hierárquica e permanente, abrangendo normas, 

instituições e princípios relativos à organização do trabalho e da produção 

e à condição social do trabalhador assalariado. 
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4. DIREITO PRIVADO 

 DIVISÕES DO DIREITO PRIVADO 

CONSUMIDOR 

 Conjunto de normas disciplinadoras das relações de consumo existentes 

entre fornecedor e consumidor, ou seja, da aquisição de bens ou de 

serviços pelo destinatário final. 
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Dúvidas? 

 

www.professorgomes.wordpress.com 


