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A argumentação jurídica e a Lógica Jurídica: questões introdutórias. Argumentação jurídica
e a busca da verdade. A argumentação jurídica e a necessidade da lógica. Os princípios
fundamentais da lógica. Argumento: premissas e conclusão, verdade e validade, forma
Lógica.

Tipos de Argumentos: analógico, indutivo e dedutivo. Avaliação lógica dos

argumentos. Argumentação e lógica formal: como construir um bom argumento.
Argumentação e contra argumentação. Argumentação e lógica informal: o uso da
linguagem e falácias. Lógica e Direito: aplicação da lógica formal no âmbito jurídico. Teoria
da Argumentação jurídica. Tipos de argumentos jurídicos. Estratégia da argumentação
jurídica. Retórica. Argumentação e ética.
OBJETIVO
Oferecer ao estudante e futuro profissional do Direito os instrumentais das lógicas (formais
e não-formais) aplicadas ao âmbito jurídico para que este seja capaz de distinguir um bom
raciocínio em oposição ao raciocínio defeituoso, lacunar ou falacioso, capacitando-o na
produção e desenvolvimento de argumentos corretos e persuasivos no âmbito jurídico.
PERFIL DO EGRESSO
O perfil do profissional do Direito almejado pela Faculdade Anísio Teixeira é o de um
Profissional com percepção ampla da realidade jurídico-política e social; partindo, para
tanto, de elementos epistemológicos fundamentais que permitam uma visão integral do
homem, da sociedade e do mundo; onde o Direito seja entendido como parte integrante de
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um sistema complexo que constitui o mundo contemporâneo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. A argumentação jurídica e a Lógica Jurídica: questões introdutórias
a) Importância da argumentação jurídica
b) Argumentação jurídica: pressupostos e desenvolvimento
2. Argumentação jurídica e a busca da verdade
3. A argumentação jurídica e a necessidade da lógica
4. Os princípios fundamentais da lógica e da lógica jurídica
4. Argumento: premissas e conclusão, verdade e validade, forma lógica
a) proposição e frases
b) identificação e reconstrução de argumentos
c) Validade e verdade
5. Tipos de argumentos: analógico, indutivo e dedutivo
6. Avaliação lógica dos argumentos
7. Argumentação e contra-argumentação
8. Argumentação e lógica formal: como construir um bom argumento
9. Argumentação e lógica informal: o uso da linguagem e falácias
10. Lógica e Direito: aplicação da lógica formal no âmbito jurídico
11. A Teoria da Argumentação jurídica
12. Tipos de argumentos jurídicos
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9. A argumentação jurídica
10. Estratégias argumentativas
11. Retórica
12. Argumentação e ética
METODOLOGIA
Aulas expositivo-participativas, leitura de textos, resumos, resenhas, filmes, discussões,
exercícios e debates em sala de aula.
AVALIAÇÃO
A avaliação é concebida como um procedimento que visa melhorar e controlar a qualidade
de toda ação pedagógica. O processo avaliativo da disciplina se realizará com base em
duas provas escritas, uma para cada unidade e poderá contar também com o
aproveitamento de todas as atividades desenvolvidas pelo aluno durante o semestre
(provas; trabalhos individuais ou grupais; exercícios em sala de aula ou fora dela;
participação do aluno nas discussões desencadeadas na sala de aula; interesse do aluno
nas variadas atividades propostas; assiduidade e disciplina) que se somarão às notas das
provas da unidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FERRAZ JÚNIOR, T. S. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação.
São Paulo: Atlas.
PERELMAN, C; OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado da argumentação: A nova retórica.
São Paulo: Martins Fontes.
SILVA, I.O. Curso de lógica geral e jurídica. São Paulo: Atlas.
COPI, I.M. Introdução à Lógica. São Paulo: Mestre Jou.
PORTANOVA, Rui. Motivações ideológicas da sentença. Porto Alegre: Livr. do
Advogado.
STRENGER, Irineu. Lógica jurídica. São Paulo. LTr.
NAHRA, C. Através da lógica. Petrópolis: Vozes.
FLEURY, A.B. Introdução à lógica jurídica. Fundamentos filosóficos. São Paulo: LTr,.
KELLER, Vicente; BASTOS, Cleverson Leite. Aprendendo lógica. Petrópolis: Vozes.
COELHO, F. U. Roteiro de lógica jurídica. São Paulo: Max Limonad.
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NASCIMENTO, E. D. Lógica aplicada à advocacia. São Paulo: Saraiva.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
VANOYE, Francis. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e escrita.
São Paulo: Martins Fontes.
KOCH, Ingedore G. Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Argumentação e linguagem.
rev. São Paulo: Contexto
CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. São Paulo: Atica
DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. Sâo Paulo: Revista dos Tribunais.
BITTAR, E. C.B. - ALMEIDA, G. A. Curso de filosofia do direito. São Paulo: Atlas
CHAUI, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática.
CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma
contribuição ao estudo do direito. Rio de Janeiro: Renovar.
RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Argumentação jurídica: técnicas de persuasão e lógica
informal. São Paulo: Martins Fontes.
MORENTE, M. G. Fundamentos de filosofia. São Paulo: Mestre Jou.
CASELLA, José Erasmo. Manual de prática forense: processo civil. Editora São Paulo:
Saraiva.
WARAT, Luis Alberto; ROCHA, Leonel Severo. O direito e sua linguagem. Porto Alegre:
SA Fabris.
PRADO, Lídia Reis de Almeida. O juiz e a emoção: aspectos da lógica da decisão judicial.
Curitiba: Milenium.

COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO
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