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Responda a duas (e apenas duas) das seguintes questões, recorrendo ao que aprendeu: 

 

1. O Ministério da Magia, sob a influência tirânica de Voldemort, emite o seguinte 

decreto: 

“De modo a garantir a segurança e estabilidade do Estado e dos puro-sangues1, é 

permitida a utilização dos feitiços imperdoáveis2 por parte dos agentes do Ministério e 

dos Devoradores da Morte3 contra potenciais insurgentes ou desestabilizadores, 

mesmo sem culpa formada”. 

 

Qual a validade desta norma? 

 

2. De modo a salvar a raça humana de um vírus letal, o Governo, através do seu 

departamento médico (WICKED4), realiza experimentação em crianças e adolescentes 

imunes, isolando-os da sociedade num labirinto artificial e torturando-os. 

 

Os fins justificam os meios? 

 

3. Na fundamentação da sentença em que condena o arguido a 15 anos de prisão 

efectiva por crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais e fraude fiscal, o 

Juiz justifica-se em seis linhas, afirmando: 

«Face à vida de luxo que o arguido tem levado sem justificação face aos rendimentos 

auferidos enquanto primeiro-ministro ou advindos de herança e de investimentos 

financeiros ou outros declarados, condena este tribunal, nos termos dos artigos 368.º-

A e 373.º do Código Penal, o arguido a 15 anos de prisão efectiva. Afinal, todos 

seguimos a série televisiva House of Cards5 e além disso já diz o ditado popular: “quem 

cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vem”.» 

 

Pode o tribunal decidir com base em ditados populares e arte/entretenimento? 

                                                           
1
 Pure-bloods – cidadãos descendentes de famílias mágicas, sem cruzamentos com muggles. 

2
 Feitiços imperdoáveis: feitiços da série Harry Potter) que tinham sido proibidos pelo Ministério da 

Magia após o desaparecimento de Voldemort por possuírem caráter maligno e objetivo cruel (matar, 
torturar, controlar...). A saber: Cruciatus: maldição da tortura; Imperius: maldição do controlo da mente 
e do corpo; AvadaKevadra: maldição da morte instantânea. 
3
 DeathEaters – grupo de seguidores próximos de Voldemort. 

4
 Retirado da trilogia MazeRunner de James Dashner. 

5
 Série norte-americana que adapta o romance homónimo de Michael Dobbs e que retrata o drama 

político em torno do congressista Francis Underwood e da sua mulher, Claire, que fazem de tudo para 
conquistar os seus objetivos, alcançando ele a presidência dos Estados Unidos. Em suma, um mundo 
político recheado de truques, jogos de poder, ganância, corrupção, mentira e luxúria. 
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Grelha de Correcção 

 

 

1. Tópicos: Validade formal vs Validade substancial; Jusnaturalismo vs Juspositivismo; 

Segurança vs Justiça; Direito e Moral; Dignidade da pessoa humana como limite. Arthur 

Kaufmann, Filosofia do Direito, caps. 9 e 13. 

 

 

2. Tópicos: Indivíduo vs Sociedade; Valor da vida humana; Bioética; Ética prática; Utilitarismo. 

 

 

3. Tópicos: Fundamentação de decisões judiciais: só na lei e/ou Direito? Equidade? Juiz como 

mero intérprete? Activismo judiciário; Arbitrariedade vs Vinculabilidade; Segurança jurídica; 

Direitos fundamentais; Compreensibilidade da decisão. 

 

 


