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Curso: Direito 

Grau ou Diploma: Licenciatura 

Ramo: Tronco comum 

Plano de estudos: Aviso n.º 9088/2019, de 23 de maio 

 

Docência: 

Docente(s) responsável(eis) pela unidade curricular: 
Prof.ª Doutora Patrícia Helena Nunes Fragoso Martins Reis de Carvalho 

 

Outro(s) docente(s) da unidade curricular: 
Prof. Doutor Gonçalo Manoel de Vilhena de Almeida Ribeiro 
Prof. Doutor Pedro Maia Garcia Marques 
Doutor Tito Filipe Bugia Rendas 

 

Idioma de ensino:  

Português 

 

Funcionamento:  

O programa da disciplina está organizado em torno de 6 temas jurídicos. Cada tema é tratado em duas (ou, no caso do 
último tema, três) aulas práticas e uma aula teórica, por esta ordem. Para a primeira aula prática do tema é facultada aos 
alunos a matéria de facto de ambos os casos, devendo os alunos recortar os factos relevantes, comparar os casos, 
identificar as questões jurídicas subjacentes, invocar e sopesar os argumentos que pendem para um lado ou o outro. Na 
preparação para a aula seguinte os alunos tomam contacto com as decisões judiciais, centrando-se a discussão no 
conteúdo, comparação e mérito das mesmas. De duas em duas semanas há uma aula teórica em que se procede à 
articulação e sistematização das ideias emergentes da discussão nas duas aulas práticas dedicadas a um certo tema. 

Plano de aulas: 

Semana 1 – Factos: Estado de necessidade e direito à vida  

Semana 2 – Direito: Estado de necessidade e direito à vida 

Semana 3 – Factos: Discriminação em função da raça 

Semana 4 – Direito: Discriminação em função da raça 

Semana 5 – Factos: Direito a ser esquecido e liberdade de informação na Internet 

Semana 6 – Direito: Direito a ser esquecido e liberdade de informação na Internet 

Semana 7 – Factos: Direito, moral e liberdade 

Semana 8 – Direito: Direito, moral e liberdade 
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Semana 9 – Factos: Liberdade religiosa, discriminação e o uso de símbolos no local de trabalho 

Semana 10 – Direito: Liberdade religiosa, discriminação e o uso de símbolos no local de trabalho 

Semana 11 – Factos: O direito entre a lei e a justiça  

Semana 12 – Factos/Direito: O direito entre a lei e a justiça 

Semana 13 - Direito: O direito entre a lei e a justiça 

 

Objetivos de aprendizagem:  

A cadeira de Introdução ao Direito segundo o Método do Caso destina-se a complementar a formação propedêutica 
assegurada em primeira linha há várias décadas, nas Faculdades de Direito portuguesas, por uma unidade curricular de 
Introdução ao Estudo do Direito. 

Neste contexto, constituem objetivos específicos da disciplina de Introdução ao Direito segundo o Método do Caso: 

i) cultivar e desenvolver nos alunos as competências analítica, sintética e crítica do jurista; 

ii) incentivar o espírito crítico em relação ao mérito de decisões judiciais; 

iii) expor os alunos a algumas decisões judiciais históricas; 

iv) estimular o contacto com diferentes culturas jurídicas; e 

v) promover o domínio precoce do inglês jurídico. 

 

Conteúdos programáticos:  

1. Estado de necessidade e direito à vida  
R v. Dudley Stephens 14 QBD 273 DC (1884)  
Queensland v. Nolan 1 Qd R (2002)  
 
2. Discriminação em função da raça  
Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896)  
Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954)  
 
3. Direito a ser esquecido e liberdade de informação na Internet 
C-131/12, Google Spain, EU:C:2014:317 (13.05.2014) 
M.L. and W.W. v. Germany, App. nos. 60798/10 and 65599/10 (28.09.2018) 

 
4. Direito, moral e liberdade  
Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986)  
Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003)  

 
5. Liberdade religiosa, discriminação e o uso de símbolos no local de trabalho 
Eweida and others v. The United Kingdom, App. nos. 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10 (15.01.2013) 
C-157/15, G4S Secure Solutions, EU:C:2017:203 (14.03.2017) 
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6. O direito entre a lei e a justiça  
Riggs v. Palmer, 115 NY 506 (1889)  
Comandante Karl Neumann/Navio-hospital “Dover Castle”, Tribunal Imperial de Justiça (04.06.1921)  
The Attorney General v. Adolf Eichmann, Jerusalem District Court, Criminal Case 40/61 (17.07.1961) 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: 

A seleção dos temas resultou da ponderação de quatro critérios fundamentais: valor formativo, diversidade de 
problemas, ressonância intuitiva e apetência dos docentes. Para cada tema foram escolhidos dois (ou, no caso do último 
tema, três) casos com factos semelhantes mas decisões de sentido oposto ou com factos diferentes mas questões 
jurídicas de fundo semelhantes. Procurou-se, deste modo, cultivar e desenvolver nos alunos as competências analítica, 
sintética e crítica do jurista: o contacto com casos semelhantes permite discernir a relevância jurídica de diferenças subtis 
no plano dos factos; a exposição a casos diferentes permite apreender conexões de sentido e princípios gerais 
subjacentes a situações muito diversas; e a divergência de juízos e a pluralidade de argumentos incentivam o espírito 
crítico em relação ao mérito das decisões judiciais. Foram escolhidos casos de várias jurisdições, redigidos ou traduzidos 
para língua inglesa, por forma a expor os alunos a algumas decisões judiciais históricas, estimular o contacto com 
diferentes culturas jurídicas e promover o domínio precoce do inglês jurídico. 

 

Método de ensino e avaliação: 

As aulas práticas assentam no sistema de co-ensino e observam o chamado método socrático. Os docentes participam 
conjuntamente em todas as sessões, sendo confiada a um docente a condução das aulas relativas a um certo tema e aos 
restantes um papel secundário de interlocução e complemento. A análise dos casos baseia-se exclusivamente na 
participação dos alunos, a quem é exigida a preparação dos mesmos antes da aula. Os docentes estimulam, arbitram e 
disciplinam a discussão na aula, privilegiando o espírito problemático ― orientado para ques onar certezas acríticas e 
provocar a reflexão ― em detrimento do sistemático ― orientado para oferecer respostas. Esta tendência inverte-se na 
aula teórica quinzenal, de natureza mais expositiva, cuja função é ajudar os alunos a organizar a informação proveniente 
das aulas práticas. 

A avaliação dos alunos é, nos termos do Regulamento de frequência e de avaliação de conhecimentos da Escola de Lisboa, 
baseada na avaliação contínua (traduzida numa nota de frequência), e na realização de um exame final obrigatório. Os 
elementos levados em conta para a atribuição da nota de frequência são a participação ativa e relevante nas aulas, assim 
como o trabalho demonstrado pelos alunos ao longo do semestre. Os alunos que tenham obtido nota positiva no exame 
podem ainda realizar, caso desejem, oral de melhoria de nota. 

 

Demonstração da coerência entre o método de ensino e os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: 

As virtudes do método do caso, amplamente confirmadas por quase um século e meio de experiência e refinação, são a 
apreensão de conteúdos baseada na persuasão racional em vez da autoridade, o desenvolvimento de competência 
analítica de recorte fino, a adopção de uma atitude crítica e argumentativa perante o direito, a noção da complexidade 
da vida em confronto com as pretensões homogeneizadoras e generalizadoras das grandes teorias, e ainda a abertura 
do jurista para uma parcela relevante do «direito real» ou «direito em ação». 
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Legislação: 

 Constituição da República Portuguesa; 

 Convenção Europeia dos Direitos do Homem; 

 Declaração Universal dos Direitos do Homem. 


