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TÓPICOS DE CORREÇÃO 

 

 

GRUPO I (9 valores) 

 

Neste Grupo, o aluno deveria, pelo menos: 

 

Caracterizar o costume enquanto fonte do Direito e analisar, no caso concreto, se 

se está perante uma hipótese de costume (v.g. de costume contra legem) ou de 

mero desuso da lei; 

Caso se entenda que se verifica o mero desuso da lei, concluir (Questão A)) pela 

aplicabilidade das sanções a António; 

Caso se entenda que vigora um costume contra legem, tomar posição, 

fundamentadamente, sobre a sua relevância para a vigência lei, concluindo, em 

função da posição adotada, sobre a aplicabilidade das sanções; 

Enunciar o conceito de sanção, indicar as suas finalidades e referir (Questão B)) 

que foram aplicadas a António, simultaneamente, uma sanção punitiva (coima) e 

preventiva (inibição de conduzir); 

Definir o conceito de equidade e distinguir as hipóteses de equidade enquanto 

critério exclusivo de solução (artigo 4.º do Cod. Civil) e de equidade 

complementar (Questão C); referir que o artigo 139.º do Código da Estrada 

constitui um caso de flexibilização da solução normativa, mas que não permite 

uma decisão exclusivamente segundo a equidade. 

 

 

GRUPO II (5 valores)  

 

Comente o seguinte trecho: 

 

“A Ciência do Direito distingue-se das outras ciências que estudam o Direito por 

constituir um modo de criação de regras jurídicas e por desempenhar outras funções que 

dizem exclusivamente respeito à interpretação e aplicação do Direito”  

 

Referir que a Ciência do Direito estuda o Direito enquanto fenómeno normativo 

e que constitui uma ciência normativa porque constitui um sistema de 

enunciados sobre o Direito vigente e não porque constitua uma fonte do Direito 

em sentido técnico-jurídico.  



Enquanto fonte do Direito, a Ciência do Direito é apenas uma fonte de 

conhecimento jurídico, que está ao serviço da interpretação e aplicação do 

Direito. 

As funções da Ciência do Direito, porém, vão além disso, incluindo, no quadro 

da Ciência Jurídica Prática, o apoio à atividade legislativa e a crítica da 

jurisprudência, e, no quadro da Ciência Jurídica Teórica, a formação de um 

sistema científico de conceitos, a indagação dos princípios jurídicos retores e 

dos nexos intrassistemáticos que dão unidade à ordem jurídica e o 

aperfeiçoamento e desenvolvimento do sistema normativo.  

 

GRUPO III (2 valores cada questão) 

 

A) Diga se tutela jurisdicional é sempre exercida por órgãos públicos 

 

Definir a tutela jurisdicional enquanto meio de tutela jurídica.  

Assinalar que a tutela jurisdicional é exercida não só por tribunais estaduais, mas 

também por tribunais arbitrais, que não constituem órgãos públicos. 

 

B) Caracterize e aprecie o historicismo ou Escola Histórica do Direito 

 

Caracterizar o historicismo. 

Assinalar que esta Escola tem razão quando sublinha a historicidade do Direito, 

mas que não dá conta da influência do conflito de interesses sociais e das 

decisões políticas no desenvolvimento do Direito, é adversa à crítica da situação 

historicamente existente e à alteração do estado de coisas e ignora as influências 

culturais entre sistemas jurídicos.  

 

 

 C) Distinga as regras religiosas do Direito. 

 

Referir, como notas distintivas, a intra-subjetividade das regras religiosas 

perante a intersubjetividade do Direito; o papel da fé; o sentido de 

transcendência; o âmbito de vinculação e a coercibilidade. Aludir à necessidade 

de distinguir entre diferentes conceções religiosas. 


