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Ficha de unidade curricular  

 
Curso Doutoramento  

 
Unidade curricular 
Seminário de Investigação em Filosofia do Direito 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Maria Fernanda Palma 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
(máximo 1000 caracteres) 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Desenvolvimento aprofundado das questões tradicionais da Filosofia do Direito, dando conta do estado da arte 
 
Conteúdos programáticos 

1. O que é a Filosofia do Direito? 

A Filosofia do Direito como disciplina: o problema da definição do Direito justo. 

1. Filosofia do Direito, Ciência do Direito e Filosofia 

2. Filosofia do Direito, Política e Ética 

3. A discussão entre o positivismo e o jusnaturalismo como discussão tradicional da 

Filosofia do Direito 

4. Referência a novos temas da Filosofia do Direito (multiculturalismo e igualdade; 

perspectivas feministas do Direito; metodologias não jurídicas do Direito como a análise 

económica do Direito e a teoria crítica do Direito) 

II. Como se pode conhecer o Direito? O que é o Direito? 

O conhecimento do Direito. A identificação do Direito através do método do seu 

conhecimento. A dialéctica entre ser e dever ser no conhecimento do Direito. 

1. Da concepção aristotélica do Direito como ciência prática à configuração do Direito como 

sistema a partir da escola histórica de SAVIGNY 

2. A concepção moderna de ciência e o Direito como ciência: o positivismo científico e o 

positivismo jurídico de KELSEN e da escola positivista anglo-saxónica 

3. Os modelos superadores das concepções pragmáticas e cientistas. Os modelos 

hermenêuticos, realistas, funcionalistas e inspirados na teoria da acção comunicativa 

B. A identificação do Direito e os conceitos fundamentais do Direito 

1. Definição, estrutura e função da norma jurídica 

2. As fontes do Direito 

3. Os princípios jurídicos 

4. A relação dos sujeitos com a ordem jurídica. A acção. A ilicitude como violação do dever 

perante a norma e lesão de bens jurídicos (a ilicitude civil e penal). A teoria da justificação 

e a unidade da ordem jurídica. A inconstitucionalidade 

5. Teoria das situações jurídicas subjectivas 
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III. Qual é o fundamento da observância de uma norma ou de uma decisão jurídica? 

O problema da validade do Direito 

1. A delimitação do problema da validade. Os conceitos de validade do Direito: validade e 

eficácia; validade e justificação; validade e funcionalidade 
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2. Os critérios de validade das normas jurídicas: os critérios do positivismo jurídico e a 

validade jurídica como validade ético-social das normas 

3. Validade do Direito e valores do Direito: a teoria da Constituição 

4. Validade do Direito e funções sociais do Direito 

5. Conflitos entre diversas modalidades de validade no Direito 

IV. Como se legitima o Direito. O que é o Direito justo? 

A Justiça e os fins do Direito 

1. Concepções de Justiça no pensamento filosófico e jurídico: o problema da origem do 

Direito justo (o Direito natural, a racionalidade jurídica, o utilitarismo, o formalismo 

kantiano e a justiça como igualdade, a justiça como expressão do sentimento jurídico e a 

justiça como expressão do consenso) 

2. A Justiça no Estado de Direito: a igualdade, a liberdade, a segurança jurídica e a protecção 

da comunidade estatal e internacional 

V. Como se obtém a solução jurídica do caso através do raciocínio jurídico? 

O pensamento jurídico e o processo de realização hermenêutica do Direito 

1. A questão da interpretação jurídica como subsunção lógica ou como criação da norma do 

caso concreto através de um raciocínio prático. As modalidades de interpretação e de 

decisão jurídica 

2. A construção de raciocínios jurídicos concretos a partir de proposições jurídicas gerais e 

abstractas (dedução, indução e abdução no raciocínio jurídico). A analogia legis, a 

redução teleológica e a utilização dos princípios no raciocínio jurídico 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os temas centrais da disciplina permitem consolidar as bases estruturais de uma boa formação em Filosofia do Direito 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
A metodologia de ensino consiste num seminário de investigação , intercalado com aulas prático-teóricas 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
Procura-se no seminário rever ou introduzir o aluno com os temas fundamentais da Filosofia do Direito com 
repercussão na argumentação e decisão judicial ou da restante atividade jurídica 
 
Bibliografia principal 

BIBLIOGRAFIA GERAL SELECCIONADA 

PARA UMA INTRODUÇÃO À FILOSOFIA DO DIREITO 

AARNIO, A. Reason and Authority, 1997 

ADAMS, D. M.* Philosophical Problems in the Law, 2ª ed., 1996 

ALEXY, ROBERT Begriff und Geltung des Rechts, 1992 

Recht, Vernunft, Diskurs. Studien zur Rechtsphilosophie, 1995 

ALTMANN, A.* Arguing About Law, an Introduction to Legal Philosophy, 1996 

Critical Legal Studies, A Liberal Critique, 1990 

BOBIO, N.* Teoria della norma giuridica, s.d. 

Teoria dell’ordinamento giuridico, s.d. 

BRITO, JOSÉ DE SOUSA E* Filosofia do Direito e do Estado, 1987 

CANARIS, W. Pensamento sistemático e conceito de sistema (trad. port. de Menezes 

Cordeiro), 1989 
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COING, H. Grundzüge der Rechtsphilosophie, 5ª ed., 1993 

DWORKIN, R. * Law’s Empire, 1986 

Freedom’s Law, 1996 

Philosophy of Law, 1994 

ENGISCH, K. Introdução ao pensamento jurídico (trad. port. de Baptista Machado) 

Auf der Suche nach der Gerechtigkeit, 1971 

FEINBERG, J./GROSS, H. * Philosophy of Law, 2ª ed., 1980 

FULLER, L. Morality and Law, 1964 

GADAMER, H. G.* Wahreit und Methode. Grundzüge eines philosophischen Hermeneutik, 

1965 

HABERMAS, J. Faktizität und Geltung, 1992 

89 

HART, H.* O conceito de Direito (trad. port. de A. Ribeiro Mendes), 1986 

KAUFMANN, ARTHUR* Rechtsphilosophie, 2ª ed., 1997 

KAUFMANN, ARTHUR/HASSEMER, W.* Einführung in Rechtsphilosophie der Gegenwart, 6ª 

ed., 1997 

KELSEN, H.* Teoria Pura do Direito (trad. port. de Baptista Machado), 6ª ed., 1979 

LAMEGO, J.* Hermenêutica e Jurisprudência, 1989 

LARENZ, K.* Metodologia da Ciência do Direito (trad. port. de José Lamego), 1998 

LEGAZ Y LACAMBRA, L. Filosofia del derecho, 1965 

LOMBARDI VALLAURI, L.* Corso di Filosofia del Diritto, 1981 

LOPEZ CALERA, N. M.* Filosofia del Derecho, 1985 

MCCORMICK, N. Legal Reasoning and Legal Theory, 1978 

MEDINA MORALES, D.* Temática Filosófico-Jurídica; Sobre o conhecimento filosófico do 

Direito, 2ª ed., 1993 

NEVES, A. C.* A Metodologia Jurídica. Problemas Fundamentais, 1993 

PATTERSON, DENHIS A companion to Philosophy of Law, 1996 

PERELMANN, CLAIM* Über die Gerechtigkeit, 1967 

POSNER, R. A. Law and Legal Theory in the UK and USA, 1996 

RADBRUCH, G.* Filosofia do Direito (trad. port. de L. Cabral de Moncada), 6ª ed., 1979 

RAWLS, J.* Uma Teoria de justiça (trad. port. de Carlos Pinto Correia), 1971 

O Liberalismo Político (trad. port. de João Sedas Nunes), 1997 

RAZ, J.* The Concept of Legal System, 1970 

ROBLES, G.* Introduccion a la teoria del derecho, 1988 

SEELMANN, K.* Rechtsphilosophie, 1994 

TEUBNER, G. O Direito como sistema autopoiético (trad. port. de Engrácia Antunes), 1989 

90 

VILLEY, Y.* Philosophie du Droit, 4ª ed., 1996 

ZIPPELIUS, R. Rechtsphilosophie, 3ª ed., 1994 

Das Wesen des Rechts, 5ª ed., 1997 

OBRAS INTRODUTÓRIAS À FILOSOFIA 

CARRILHO, M. H. O que é a Filosofia, 1994 

DELEUZE, G./GUATARI, G. O que é a Filosofia (trad. port. de Margarida Barahona e António 

Guerreiro), 1992 

HEIDEGGER, M. Introdução à Metafísica (trad. brasileira de Carneiro Leão), 1969 
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JASPERS, K. Iniciação Filosófica (trad. port.), s.d. 

ORTEGA Y GASSET O que é a Filosofia (trad. port. de José Bento), 1994 

OBRAS CLÁSSICAS 

ARISTOTELES L’Éthique a Nicomaque (trad. franc. de R. A. Gautier e J. Y. Johl), 1970 

HEGEL, G. W. F. Princípio de Filosofia do Direito (trad. port. de Orlando Vitorino), 1959 

KANT, E. Fundamentação da Metafísica dos Costumes (trad. port. de Paulo Quintela), 1948 

Die Metaphysik der Sitten, I, Rechtslehre, 1797 

TOMÁS DE AQUINO Summa Theologica, II, II, 57-79, 1266-1272 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Course __Master and Doctoral Programm in Science of Law__(Law and Philosophy)_______________ 

 
Curricular unit 
Philosophy of Law 
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Maria Fernanda dos Santos Martins da Palma Pereira  
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
(maximun 1000 characters)  
 
Learning outcomes of the curricular unit  
In-depth development of traditional issues of the Philosophy of Law, giving an account of the state of the art in the area 
 
Syllabus 
1. What is the Philosophy of Law? 
The Philosophy of Law as a discipline: the problem of the definition of Fair Law. 
1. Philosophy of Law, Science of Law and Philosophy 
2. Philosophy of Law, Politics and Ethics 
3. The discussion between positivism and jusnaturalism as a traditional discussion of 
Philosophy of law 
4. Reference to new themes of the Philosophy of Law (multiculturalism and equality; 
Feminist perspectives of law; Non-legal methodologies such as the analysis of 
Economic theory of law and the critical legal studies) 
II. How can we know the law? What is Law? 
The knowledge of law. The identification of the Law through the method of its 
knowledge. The dialectic between being and ought to be in the knowledge of Law. 
1. From the Aristotelian conception of Law as a practical science to the configuration of Law as 
System from the historical school of SAVIGNY 
2. The modern conception of science and Law as science: scientific positivism and 
Legal positivism of Kelsen and the Anglo-Saxon positivist school 
3. The overcoming models of pragmatic conceptions and scientists. The models 
Hermeneutical, realistic, functionalist and inspired by the theory of communicative action 
B. The identification of the Law and the fundamental concepts of Law 
1. Definition, structure and function of the legal norm 
2. The sources of law 
3. The legal principles 
4. The relationship of the subjects with the legal order. The action. «ilícito»offence  as violation of duty 
before the norm and injury of legal goods (civil and criminal wrongfulness). The theory of justification 
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And the unity of the legal order. The unconstitutionality 
5. Theory of subjective legal situations 
2 
III. What is the basis for compliance with a rule or a legal decision? 
The problem of the validity of law 
1. The delimitation of the validity problem. The concepts of validity of the Law: validity and 
efficiency; Validity and justification; Validity and functionality 
2. The criteria for validity of legal norms: the criteria of legal positivism and the 
Validity as ethical and social validity of the legal norms. 
3. Validity of Law and values of Law: the theory of the Constitution 
4. Validity of the Law and social functions of Law 
5. Conflicts between different modalities of validity in Law 
IV. How Law is legitimized. What is Fair Law? 
Justice and the finalities of Law 
1. Conceptions of Justice in philosophical and juridical thought: the problem of the origin of the 
Fair law (natural law, legal rationality, utilitarianism, formalism 
and justice as equality, justice as an expression of legal 
Justice as an expression of consensus) 
2. Justice in the Rule of Law: equality, freedom, legal certainty and protection 
the state and international community 
V. How can the legal solution of the case be obtained through legal reasoning? 
Legal thought and the process of hermeneutic realization of Law 
1. The question of legal interpretation as a logical subsumption or as the creation of the norm of 
Concrete case by practical reasoning. The arrangements for interpretation and 
Legal decision 
2. The construction of concrete legal reasoning based on general legal propositions and 
(Deduction, induction and abduction in legal reasoning). The analogy legis, a 
Teleological reduction and the use of principles in legal reasoning 
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
The central themes of the discipline allow to consolidate the structural bases of a good formation in Philosophy of Law 
 
 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
The teaching methodology consists of a research seminar, interspersed with practical-theoretical classes  
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
It is sought in the seminar to review or introduce the student with the fundamental themes of the Philosophy of Law 
with repercussion in the argumentation and judicial decision or the rest of legal activity 
 
Main Bibliography 

Selected Biblography 

AARNIO, A. Reason and Authority, 1997 

ADAMS, D. M.* Philosophical Problems in the Law, 2ª ed., 1996 

ALEXY, ROBERT Begriff und Geltung des Rechts, 1992 

Recht, Vernunft, Diskurs. Studien zur Rechtsphilosophie, 1995 

ALTMANN, A.* Arguing About Law, an Introduction to Legal Philosophy, 1996 

Critical Legal Studies, A Liberal Critique, 1990 

BOBIO, N.* Teoria della norma giuridica, s.d. 

Teoria dell’ordinamento giuridico, s.d. 

BRITO, JOSÉ DE SOUSA E* Filosofia do Direito e do Estado, 1987 

CANARIS, W. Pensamento sistemático e conceito de sistema (trad. port. de Menezes 

Cordeiro), 1989 
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COING, H. Grundzüge der Rechtsphilosophie, 5ª ed., 1993 

DWORKIN, R. * Law’s Empire, 1986 

Freedom’s Law, 1996 

Philosophy of Law, 1994 

ENGISCH, K. Introdução ao pensamento jurídico (trad. port. de Baptista Machado) 

Auf der Suche nach der Gerechtigkeit, 1971 

FEINBERG, J./GROSS, H. * Philosophy of Law, 2ª ed., 1980 

FULLER, L. Morality and Law, 1964 

GADAMER, H. G.* Wahreit und Methode. Grundzüge eines philosophischen Hermeneutik, 

1965 

HABERMAS, J. Faktizität und Geltung, 1992 

89 

HART, H.* O conceito de Direito (trad. port. de A. Ribeiro Mendes), 1986 

KAUFMANN, ARTHUR* Rechtsphilosophie, 2ª ed., 1997 

KAUFMANN, ARTHUR/HASSEMER, W.* Einführung in Rechtsphilosophie der Gegenwart, 6ª 

ed., 1997 

KELSEN, H.* Teoria Pura do Direito (trad. port. de Baptista Machado), 6ª ed., 1979 

LAMEGO, J.* Hermenêutica e Jurisprudência, 1989 

LARENZ, K.* Metodologia da Ciência do Direito (trad. port. de José Lamego), 1998 

LEGAZ Y LACAMBRA, L. Filosofia del derecho, 1965 

LOMBARDI VALLAURI, L.* Corso di Filosofia del Diritto, 1981 

LOPEZ CALERA, N. M.* Filosofia del Derecho, 1985 

MCCORMICK, N. Legal Reasoning and Legal Theory, 1978 

MEDINA MORALES, D.* Temática Filosófico-Jurídica; Sobre o conhecimento filosófico do 

Direito, 2ª ed., 1993 

NEVES, A. C.* A Metodologia Jurídica. Problemas Fundamentais, 1993 

PALMA, Maria Fernanda- Lições de Filosofia  do Direito, policopiadas, (em publicação) 

PATTERSON, DENHIS A companion to Philosophy of Law, 1996 

PERELMANN, CLAIM* Über die Gerechtigkeit, 1967 

POSNER, R. A. Law and Legal Theory in the UK and USA, 1996 

RADBRUCH, G.* Filosofia do Direito (trad. port. de L. Cabral de Moncada), 6ª ed., 1979 

RAWLS, J.* Uma Teoria de justiça (trad. port. de Carlos Pinto Correia), 1971 

O Liberalismo Político (trad. port. de João Sedas Nunes), 1997 

RAZ, J.* The Concept of Legal System, 1970 

ROBLES, G.* Introduccion a la teoria del derecho, 1988 

SEELMANN, K.* Rechtsphilosophie, 1994 

TEUBNER, G. O Direito como sistema autopoiético (trad. port. de Engrácia Antunes), 1989 

90 

VILLEY, Y.* Philosophie du Droit, 4ª ed., 1996 

ZIPPELIUS, R. Rechtsphilosophie, 3ª ed., 1994 

Das Wesen des Rechts, 5ª ed., 1997 

Introduction to Philosophy of Law 

CARRILHO, M. H. O que é a Filosofia, 1994 

DELEUZE, G./GUATARI, G. O que é a Filosofia (trad. port. de Margarida Barahona e António 

Guerreiro), 1992 
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HEIDEGGER, M. Introdução à Metafísica (trad. brasileira de Carneiro Leão), 1969 

JASPERS, K. Iniciação Filosófica (trad. port.), s.d. 

ORTEGA Y GASSET O que é a Filosofia (trad. port. de José Bento), 1994 

Classics Works 

ARISTOTELES L’Éthique a Nicomaque (trad. franc. de R. A. Gautier e J. Y. Johl), 1970 

HEGEL, G. W. F. Princípio de Filosofia do Direito (trad. port. de Orlando Vitorino), 1959 

KANT, E. Fundamentação da Metafísica dos Costumes (trad. port. de Paulo Quintela), 1948 

Die Metaphysik der Sitten, I, Rechtslehre,  

TOMÁS DE AQUINO Summa Theologica, II, II, 57-79, 1266-1272 
 
 
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


