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Norma jurídica  

 De acordo com a doutrina tradicional, as normas funcionam como mediação 

entre casos concretos e regulação jurídica; Arrumam-se em categorias genéticas e 

abstratas (critérios ou máximas de qualificação) que cedem orientações que 

permitem a resolução do caso concreto. 

Estrutura da norma: 
previsão ou hipótese – descrição de uma situação de facto na perspetiva do direito 

(facti species  jurídica), recorte jurídico da realidade dos factos = Factos jurídicos 

consequência ou estatuição – consequência que o direito liga a certa hipótese: 

constituição, modificação ou extinção de uma situação jurídica = Efeitos jurídicos 

Características das normas: 
1. Generalidade - hipótese fixa uma categoria de situações; sem destinatário (s) 

determinado (s) 

ex.: normas que estabelecem as competências do PR 

2. Abstração – norma diz respeito a factos ou situações de futuro, regula um 

número indeterminado de casos (mesmo se reduzidos) 

ex.: normas relativas à proteção do lobo ibérico 

Classificação de normas: 
 

 Quanto ao conteúdo 

o Regras de conduta - Norma Jurídica não insere necessariamente uma regra de 

conduta. 

o Normas Imperativas: permite o comportamento contrário aquele; 

1. Proibições  

2. Normas percetivas 

o Normas Permissivas: Normas criadoras de direito: Autorizar condutas aos 

indivíduos  
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o Normas Programáticas: Programas de ação imposto pelo Estado (não é regra de 

conduta) não é orientação concreta mas o resultado deve ser alcançado. 

Ex: Regulação concorrência definido na CRP 

Âmbito material 

o Normas comuns:   

1) Gerais – são para todos, conceitos indeterminados (Art. 781ºCC). Hoje em 

dia as leis são comuns, visando a grande maioria dos casos e qualquer um. 

2)  Especiais – não são normas contrárias à norma geral. São para um conjunto 

específico de indivíduos abrangidos pela norma. É criado um regime 

especial dentro do regime geral, sem que este seja substancialmente 

contrariado (Art. 934ºCC). Tal e típico na relação entre Dto. Civil e Dto. 

Comercial. 

As leis gerais não revogam as leis especiais. O regime geral não toma em conta as 

circunstâncias particulares que justificam justamente a emissão da lei especial. No 

entanto, ainda que a matéria especial o seja formalmente, por vezes pode não o ser 

substancialmente. Já por sua vez, a lei especial nunca pode revogar a lei geral. (art.7/3 

CC). 

 

o Normas excecionais: São contrárias ao regime regra e tem uma estatuição 

contrária à norma comum. (Art. 875º CC contraria Art. 219ºCC). Regulam certas 

relações jurídicas em sentido oposto à norma comum ( ex: Art. 875). IUS 

SINGULARE - proibição de aplicação analógica (Art 11º)  

 

 Quanto à função 

o Normas injuntivas: Impõe à autonomia que a ordem jurídica reconhece aos 

seres humanos normas que a regulam (impondo comportamentos). São as que 

se aplicam haja ou não declaração de vontade dos sujeitos nesse sentido. É 

algo que não pode ser afastado pelas partes (art. 840º). Existem normas 

interpretativas que são injuntivas, sendo elas as que interpretam as fontes do 

direito. 

o Normas supletivas: Aceitam as manifestações de autonomia de vontade: 

margem de manobra para que o individuo possa escolher o comportamento. 
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Aplicam-se apenas quando as partes suscitam ou não afastam a sua aplicação. 

(Art. 784ºCC). É necessário verificar caso por caso se a regra é ou não essencial 

à fisionomia daquele instituto. Existem normas interpretativas que são 

supletivas, sendo elas as que interpretam os negócios jurídicos.  

As normas supletivas podem ocorrer no caso de Deficiências da declaração de 

vontade das partes, ou no caso de efeitos que se produzem quando se omite qualquer 

declaração. (Art. 1717ºCC). 

 

 Quanto ao espaço 

o Normas Locais: quando se aplicam em zonas delimitadas. Autarquias por 

exemplo. 

o Normas regionais (ou gerais/centrais): são consequência direta do regionalismo 

incompleto. Diz respeito às regiões autónomas da Madeira e dos Açores.  

o Normas Universais: quando se aplicam a todo o território nacional. 

 

 Quanto à estrutura 

o Normas completas 

o Normas incompletas (remissivas) 

1) Classificações Legais  

2) Definições  

3) Normas interpretativas 

4) Conceitos indeterminados 

5) Presunções (art. 349º CC) 

6) Normas de devolução (remissivas) 

o Ficções legais 

o Normas remissivas 

o Normas de conflitos: No espaço ou no tempo 

 

No mesmo ordenamento, um mesmo comportamento, é regulado de duas 

formas diferentes. A questão que se coloca é o de saber se essa pluralidade é aparente, 

ou se pelo contrário as várias fontes são realmente aplicáveis.  
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Quanto ao 
conteúdo:

Regras

Princípios

A resolução tem de levar à máxima realização de ambos os princípios 

envolvidos – otimização recíproca das normas. Neste campo está presente o princípio 

da proporcionalidade.   

I. Especialidade: quando as normas estão entre si em relação de género a espécie. 

Por interpretação é que podemos concluir se a regra especial quanto ao conteúdo 

exclui ou não a aplicação da regra geral. 

II. Subsidiariedade: quando as regras são secantes. Alguns factos previstos numa das 

normas sobrepor-se-iam a parte da previsão de outra norma.  

III. Consunção: quando o interesse tutelado por uma norma absorve o tutelado por 

outra norma. Neste caso, uma das fontes é só aparente, pois por interpretação 

temos de concluir que ela afinal não vige. 

Distinção entre normas e princípios: 
 

 

 

 

 

 

 Princípios Gerais do sistema: existem para que o sistema seja um todo harmónico 

(garantia que o sistema vai funcionando mesmo com a ausência7de causas e regras 

concretas) 

 Princípio jurídico: conjunto de padrões de conduta presentes de forma explicita ou 

implícita no ordenamento jurídico 

 

 

 

 

 

 

Proposição que associa a certos 
comportamentos – previsão – determinados 
efeitos jurídicos – estatuição 

Cumprimento através da obediência 

Ditam todos os critérios da ação dos 
destinatários 

Fontes constitutivas de regras 

Conteúdo amplo e indeterminado 

Fornecem apenas critérios ou orientações para, 
perante um caso concreto, o destinatário poder 
tomar uma opção entre uma ou outra solução;  

Supõem adesão. 
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Enquanto as normas são comandos hipotéticos e abstratos que descrevem uma 

determinada situação de facto para uma determinada decisão (é uma ordem), os 

princípios são máximas ou fórmulas, enunciadas de forma condensada, que exprimem 

as grandes orientações e os valores que caracterizam uma dada ordem jurídica, ou um 

certo ramo ou sub-ramo do Direito. 

Os princípios não são regras mas também não são necessariamente produto 

das regras, pois não resultam apenas de abstração a partir das regras legais. Podem ser 

enunciados de: 

a) modo expresso → Ex: princípio do Estado de Direito Democrático (art. 2.º da CRP); 

b) forma deduzida (de valores superiores) → Ex: princípio da presunção de inocência 

do arguido; 

c) forma implícita (a partir de várias disposições legais parcelares) → Ex: princípio da 

igualdade dos Ministros, dentro de um Governo; 

Funções dos princípios: 
a) Função programática → função geradora de normas jurídicas (Ex: princípio da boa 

fé); 

b) Função interpretativa → função auxiliar da interpretação das leis (Ex: princípio do 

favor laboratoris [a favor do trabalhador]); 

c) Função integradora → função que os princípios gerais de Direito desempenham 

como meio de integração das lacunas da lei; 

d) Função invalidante → na medida em que se trate de princípios expressos (num 

tratado internacional, na Constituição ou na lei), tais princípios, quando violados 

por uma norma ou ato jurídico de grau hierárquico inferior, tornam essa norma ou 

ato inválidos (sob forma de invalidade internacional, inconstitucionalidade ou 

ilegalidade); 

Divisão relativamente à sua estrutura: 
a) Princípios-valor → apenas referem um valor jurídico superior, de onde podem 

brotar diversas normas jurídicas, por dedução – Ex: o princípio da justiça ou o 

princípio da boa-fé; 

b) Princípios-norma → cujo enunciado contém em si mesmo uma norma jurídica 

diretamente aplicável – Ex: in dúbio pro reo (em dúvida, decida-se a favor do réu); 
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c) Princípios-síntese → revelam, por indução, uma diretriz contida em várias normas 

de conduta – Ex: princípio da igualdade de Ministros; 

 

 RAMOS DO DIREITO: DIREITO PÚBLICO E DIREITO PRIVADO 

 Critérios de distinção: Critérios combinados do interesse e da qualidade do 

sujeito (por um lado as normas de Direito Público são aquelas que visam proteger 

interesses públicos e as normas de Direito Privado as que visam proteger interesses 

privados, por outro lado, temos de ter atenção à qualidade em que os sujeitos, 

públicos ou privados, intervêm em cada relação jurídica, se dotados de alguma 

autoridade ou não). 

   Direito Público é o sistema de normas jurídicas que, ao visar um interesse público, 

conferem a um dos sujeitos da relação jurídica poder de autoridade sobre o outro. 

(Constitucional; Administrativo; Penal; Financeiro). 

   Direito Privado é o sistema de normas jurídicas que, ao visar a vida privada das 

pessoas, não conferem a nenhuma delas poder de autoridade sobre as outras. (Civil; 

Comercial; Trabalho; DIP). 

   Caracteres distintivos: Fins (interesses); Meios para atingir os fins (poder de 

autoridade); Sujeitos das relações jurídicas; Extensão dos poderes jurídicos utilizáveis; 

Recursos financeiros.  

Aplicação das Normas Jurídicas 
 Fala-se em qualificação quando se trata de ligar uma situação de facto às 

normas de direito, a fim de encontrar o seu regime jurídico. 

 Sem interpretação não conseguimos chegar à qualificação. É necessário ter em 

atenção o contexto do ordenamento jurídico.   

Dado o seguinte caso: Berta, pouco cuidadosa com os seus assuntos, mas bem-

intencionada, intromete-se na propriedade do vizinho para reparar um mal, causando 

todavia danos. Quem responde pelos danos? E quais danos? 
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 PROPORCIONALIDADE: comparando o benefício obtido com o mal causado 

subjacente à atuação -  neste caso o benefício prevalece 

 A pergunta em causa surge como consequência dos pré-conhecimentos que 

temos da nossa cultura, de que sempre que alguém cause danos a outrem, deve 

indemniza-lo. Para a resolução deste caso, adotando uma perspetiva orientada para a 

resolução de um problema – “problem solving approach” – devemos decompor a 

situação da vida nos seus traços juridicamente mais relevantes, ou seja, que permitam 

servir de pontos de conexão com normas jurídicas. Pode acontecer que exista um 

elemento que permita ligar a situação a um instituto jurídico e o complexo de normas 

que nos interessa para responder à questão. Encontrar o instituto jurídico de 

referência que corresponde ao caso é identificar a série de questões, de facto e de 

direito, que permitem resolvê-lo juridicamente. 

 

 

 

 

 

  

 

 

É quase certo que na lei não se irá encontrar uma norma cuja hipótese 

corresponda na sua totalidade ao caso pois as normas são formuladas em termos 

abstratos além de que os casos são muito mais do que os que podem ser antecipados 

pelo direito. 

Ligar um caso a uma norma implica sempre um juízo sobre a “semelhança” entre 

um e o outra ou um juízo sobre a pertença das duas situações (a da vida e a da 

hipótese) a uma mesma categoria ou género. 
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 Juízo analógico: apesar do seu grau de abstração se as normas são 

suficientemente semelhantes (juízo semelhante) ao caso concreto para lhe ser 

aplicado  

Na aplicação de uma norma a um caso há que encontrar os seus pontos de 

conexão e confirmar que a hipótese da norma compreende o caso como uma espécie 

do seu género. 

Subsunção - Enquadrar a situação de facto na previsão duma Norma Jurídica isto 

significa extrair de um caso concreto o que revela e subsumir aqueles factos a uma 

norma concreta e aplicar a Estatuição duma Norma Jurídica que se adequa a essa 

mesma situação de facto. 

 

O que é a interpretação? 

 “interpretar consiste evidentemente em retirar desse texto um determinado sentido 

ou conteúdo de pensamento” (Baptista Machado) 

 “Mediante a interpretação «faz-se falar» este sentido, quer dizer, ele é enunciado 

com outras palavras, expressado de modo mais claro e preciso, e tornado 

comunicável” (Karl Larenz) 

 “trata-se agora de eleger, de entre os vários sentidos inevitavelmente possíveis da 

norma, aquele que, no caso concreto, melhor realiza a sua função estabilizadora” 

(Hespanha) 

 

A palavra “ interpretação” pode ser tomada em sentido restrito e em sentido amplo: 

a) “Stricto sensu” – determinação do verdadeiro sentido das normas 

explicitadas 

b) “Lato sensu” – para além de abranger o “stricto sensu” é ainda a 

descoberta das soluções aplicáveis nos casos omissos. 

Teoria Clássica:  
A interpretação consistia apenas em relacionar duas entidades: um significante 

e um significado. Deste modo, sendo aplicados métodos rigorosos, o resultado da 

interpretação seria sempre o mesmo e apenas um. Assim, o significado podia ser 

fixado. 
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A teoria clássica foi fortemente criticada pois o sentido do enunciado 

normativo depende de contextos em particular, não sendo por isso aceitável limitá-lo a 

um só, estipulando-o como o mais correto. 

Teoria Atualista:  
O sentido não dependia apenas das palavras e de regras sobre o seu 

relacionamento, mas das relações entre as palavras e os mais variados contextos onde 

podem ser utilizados. 

A solução jurídica não decorre de esquemas de inferência inequívoca mas 

também da avaliação da sua maior ou menor plausibilidade, aferida pela 

argumentação desenvolvida a seu favor. A interpretação boa será aquela que para 

além dos elementos gramatical, histórico, sistemático, racional e teleológico, da teoria 

clássica tenha também em conta as experiências da prática de interpretação / 

concretização daquela norma e as expectativas de todos os grupos de agentes 

envolvidos quanto ao sentido em que a norma vai estabilizar as relações sociais 

naquele domínio. 

 

Necessidade de interpretação: 
ART. 9º CC 

Todas as normas carecem de interpretação, por muito claras que elas pareçam fazem-

se sempre acompanhar de interpretação. Deparamo-nos com a junção de duas teorias  

 A interpretação está ligada ao sentido do texto, da norma. Tem de ser escolhido o 

sentido que mais segurança jurídica transmita e mais consensos gere (de modo a 

reduzir a complexidade do sistema social). Parte de um elemento determinado – 

uma fonte. 

 A Norma (a sua letra) é sempre o ponto de partida e de chegada para o Circulo 

Hermenêutico. É sempre o limite da interpretação.  

 

ART 9º/3 CC – Presume-se “que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e 

soube exprimir o seu pensamento em termos adequados”. 
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Deve presumir-se que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e que 

soube exprimir o seu pensamento em termos adequados por isso é responsabilidade 

do intérprete de encontrar as soluções mais adequadas 

OCCASIO LEGIS : contextos que rodearam a criação da lei 

Interpretação autêntica e Interpretação Doutrinal: 
 

Interpretação Autêntica (emissor) – Interpretação feita pelo órgão que fez a norma; 

Intérprete dá uma nova coordenada de entre várias posições diferentes e resolve o 

problema fixando o sentido da Norma. Tem uma função estabilizadora. 

 

Interpretação Doutrinal – Interpretação da Norma feita por outras pessoas e vez de ser 

o próprio legislador como acontece na interpretação autêntica. Tomam a sua própria 

direção e formulam a sua opinião dando uma visão autónoma do sentido da norma. 

 Aplicação retroativa: reformação da norma interpretada – novo ato normativo 

                                                                               - nova tarefa interpretativa 

 Leis interpretativas: integram-se nas leis interpretadas (Art., 13º 1 CC)  - força 

vinculantes de todas as leis 

 

Correntes: 
A norma jurídica nova (interpretada) tem ela mesma que ser interpretada e pode dar 

aso a novas interpretações  

 Subjetivismo (Mens Legislatoris): Vontade ou pensamento historicamente real 

do legislador e sua descoberta para uma maior certeza do Direito e 

uniformidade de soluções. A existência de relatórios acerca dos debates, 

pareceres, comentários, críticas e projetos alternativos facilita a descoberta do 

sentido em que a lei foi criada e votada. Obediência à vontade do legislador 

sempre que a sua descoberta for possível fazendo uma valorização de modo 

acentuado de trabalho efetuado pré-elaboração  

 Objetivismo (Mens Legis): Sentido da norma objetivada no texto, sentido mais 

razoável que o texto comporta, independentemente da vontade psicológica na 

sua origem, desprendendo-se do seu autor. Favorece a retidão do Direito 



Teoria da Norma Jurídica  

Página 14 de 49 
 

conferindo à lei maior maleabilidade (aplicação a casos não previstos e 

adaptação aos vários tempos e épocas). O objetivismo critica o subjetivismo na 

concretização do seu ponto de vista devido à pluralidade de intervenientes na 

elaboração de uma lei. 

Elementos de Interpretação: 

Gramatical 
É a letra da lei. A letra é o princípio (é por ela que começamos a interpretação) 

mas também o limite (sendo que o resultado tem de ter sempre algo a ver com a letra) 

e o reforço (do resultado que seja obtido). 

A interpretação literal é o primeiro estádio da interpretação. Efetivamente, o texto 

da lei forma o substrato de que deve partir e em que deve repousar o intérprete. Uma 

vez que a lei está expressa em palavras, o intérprete há-de começar por extrair o 

significado verbal que delas resu1ta, segundo a sua natural conexão e as regras 

gramaticais. 

O sentido das palavras estabelece-se com base no uso linguístico, o qual pode ser 

diverso conforme os lugares e os vários círculos profissionais. Normalmente as 

palavras devem entender- se no seu sentido usual comum, salvo se da conexão do 

discurso ou da matéria tratada derivar um significado especial técnico. 

Pode existir, finalmente, um uso linguístico individual do próprio legislador: na 

verdade, pode suceder que o legislador empregue certas fórmulas e maneiras de dizer 

com um valor especial, diverso do ordinário e do jurídico. Em tal caso prevalece este 

significado individual. 

 

Lógico 

 Teleológico: o que esteve subjacente à criação da lei (ratio legis). Qual o fim, a 

razão de ser, a justificação social (occasio legis). 

 Relaciona-se com o objetivo da Norma, qual o objetivo pretendido ao se criar esta 

Norma?  

 Toda a disposição de direito tem um escopo a realizar, quer cumprir certa função e 

finalidade, para cujo conseguimento foi criada. A norma descansa num 

fundamento jurídico, numa ratio iuris, que indigita a sua real compreensão. 
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 Sistemático: o que se passa no sistema em si. São os contextos, lugares paralelos e 

os princípios (conforme a CRP). A interpretação tem de ter em conta a “unidade do 

sistema” 

o Uma norma jurídica não existe isolada, está ligada por nexo íntimo com 

outros princípios. O direito objetivo, de facto, não é um aglomerado caótico 

de disposições, mas um organismo jurídico, um sistema de preceitos 

coordenados ou subordinados, em que cada um tem o seu posto próprio. 

o Segundo este elemento, é necessário atender relativamente a todo o 

sistema jurídico, ver quais as normas que regulam matérias semelhantes, 

ou que forma usadas em casos concretos de matérias semelhantes. Evita-se 

assim que normas diferentes regulem matérias semelhantes. 

 Histórico: o espírito do sistema na altura em que a norma foi criada (occasio legis). 

É a história, fontes de lei, trabalhos preparatórios, etc.  

o As Normas resultam duma lenta evolução do Direito e a maioria das vezes 

surgem depois de se inspirarem noutras normas. Para interpretarmos a 

Norma é também preciso verificar as circunstâncias em que foi feita, o 

porquê do legislador a ter criado na altura e o ambiente que rodeou a 

criação da norma. 

o Uma grande parte dos princípios contidos nos códigos é a reprodução de 

princípios análogos vigentes no passado. 

 

Resultados da Interpretação: 
“Ideias sobre interpretação” 

Modelo Tradicional:  

 Norma noa é de aplicação automática: ter de fazer jogo de linguagem 

o Significado: relação entre a norma e a aplicação na realidade 

o Significante: texto da norma 

Teoria Clássica: Escolas Hermenêuticas 
Sentido da norma plural e móvel: altera-se consoante os contextos 

 Palavras criam coisas ↔ coisas criam palavras 

 Relações entre o significado e o significante 

 Coisa interpretada tem sempre influências do intérprete 
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Teoria da Linguagem   
Texto da norma tem sentido subjacente ou anterior 

 Sintaxe: relações entre palavras mudam com o contexto local 

 Pragmática: intenção com que a norma foi dita ou referida ( o que pretende 

proteger) 

 Semântica: relação do mundo com as coisas pode alterar 

Teoria da Receção  
Intérprete influencia a coisa interpretada 

Novo Modelo Ocidental 
O legislador não se pode focar só na vontade originária da elaboração da norma. 

Relação de 2 partes: pessoa que está sob a norma tem de a entender e o legislador 

tem de entender o porquê que cria a norma 

 

Solução? Teoria da Resolução: Olhar a norma e encontrar a solução jurídica que 

melhor se adapta à sociedade e que a mesma a compreenda, excluindo as 

intervenções do legislador  

 

DE ACORDO COM A LETRA… 
 

Interpretação Declarativa: 
De acordo com a letra da lei (coincidência absoluta); Sentido diretamente 

comportado pelo texto, correspondendo ao pensamento legislativo 

Antes de mais pode dar-se que o sentido da lei, tal como resulta da 

interpretação lógica, seja perfeitamente congruente com o que as palavras da lei 

exprimem, que haja perfeita correspondência entre as palavras e o pensamento da lei. 

Neste caso a interpretação lógica não faz mais do que confirmar e valorizar a 

explicação literal. 

 

Interpretação Extensiva: 
A interpretação extensiva, pelo contrário, destina-se a corrigir uma formulação 

estreita de mais. 

A interpretação extensiva, despojando o conceito das particularidades e 

circunstâncias especializadas em que se encontra excecionalmente encerrado, eleva-o 
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a um princípio que abarca toda a generalidade das relações, dando-lhe um âmbito e 

uma compreensão que, perante a simples formulação terminológica, parecia 

insuspeitada. 

Ex: Na norma fala-se de homens, quando é certo que devem reputar-se abrangidas 

também as mulheres. 

 

o Letra aquém do espírito da lei (diz menos do que aquilo que pretendia dizer);  

o Extensão da ratio legis (razão de ser da lei faz com que esta se aplique aos 

casos não diretamente abrangidos pela sua letra mas sim pela sua finalidade).  

o Argumentos de igualdade/identidade e maioria de razão. 

 

Interpretação restritiva: 
Letra da lei atraiçoa o pensamento legislativo (diz mais do que aquilo que pretendia 

dizer); Restrição da ratio legis (não se deixar iludir pelo alcance aparente do texto, 

restringi-lo para que seja compatível com o pensamento legislativo). 

A interpretação restritiva aplica-se quando se reconhece que o legislador, posto 

se tenha exprimido em forma genérica e ampla, todavia quis referir-se a uma classe 

especial de relações. 

A interpretação restritiva tem lugar particularmente nos seguintes casos:  

 1 - se o texto, entendido no modo geral como está redigido, viria a 

contradizer outro texto de lei; 

 2- se a lei contém em si uma contradição intima (é o chamado argumento 

ad absurdum) 

 3 - se a norma, aplicada sem restrições, ultrapassa o fim para que foi 

ordenada. 

 

Contra a letra… 

Interpretação Enunciativa: 

 É o processo lógico de obtenção de uma nova regra a partir de uma que já foi 

apurada. Corresponde à dedução de que uma norma tem um preceito apenas 

virtual. Chegamos a ele através de três processos (meramente lógicos) jurídicos: 

o A lei permite o mais, logo permite o menos 
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o A lei proíbe o mais, logo proíbe o menos: apenas se enuncia uma norma 

regra que necessariamente deriva da anterior.  

o Elemento a contrário: determinar que existe um regime especial é retirar 

dele a dedução do que é o regime geral. Apenas podemos utilizar este 

elemento quando estamos a tratar de normas excecionais. 

 

Interpretação Corretiva e Ab-rogante: 
A interpretação pode levar a um resultado extremo - a negar sentido e valor a 

uma disposição de lei, quando se verifica a sua absoluta contraditoriedade e 

incompatibilidade com outra norma. 

Neste caso, fala-se em interpretação ab-rogante porque da interpretação 

resulta que a norma é abrogada por incompatibilidade. 

 

- Interpretação Corretiva – Corrige-se uma parte da norma que estava mal enunciada e 

“devolve-se” a norma ao seu sentido original. Situação em que a letra do preceito 

visivelmente não corresponde ao espírito da lei. Desta forma, alguns autores 

consideram que se pode repor o espirito inicial da lei. No entanto, por exemplo o 

Professor José Oliveira Ascensão considera que a interpretação corretiva não deve ser 

colocada como opção, porque para ele, a Jurisprudência e o legislador não são fontes 

imediatas de Direito. 

 

Estas duas interpretações são: 

 Contra a letra da lei;  

 Sacrifício até da totalidade da norma em obediência ao pensamento legislativo;  

 Contradição incorrigível entre disposições legais;  

 Norma tão mal inspirada que nem alude minimamente às hipóteses que pretende 

abranger, abrangendo na sua letra outras que não cabem no seu espírito. 

 

 A TEORIA REALISTA DE HART 
 Direito é tudo aquilo que se observa como sendo comummente considerado e 

aplicado numa dada Sociedade, remetendo-se assim, à descrição simples da realidade 

dos factos. 
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   Hart considera que a observação do Direito Positivo é insuficiente, porque existem 

outras normas que influenciam a Sociedade. (normas primárias e secundárias) 

 Norma Primárias – Relaciona-se com os comportamentos das pessoas, com a 

maneira como as pessoas reagem e se comportam na Sociedade. 

 Normas Secundárias – Também chamadas de “Normas de Reconhecimento”, cujas 

funções se baseiam na definição de critérios, dos quais depende o carácter jurídico 

das Normas sociais que regulam os comportamentos individuais e a vida em 

Sociedade 

Hart dá também muito pouca importância à discricionariedade dizendo que é arriscada 

a interpretação pessoal dos juristas. 

 

 Hart distingue ainda duas regras diferentes: 

o Regras de comportamento – São válidas após o cumprimento dos critérios de 

validade do sistema em si, com um carácter geralmente obrigatório.   

o Regras de Reconhecimento – especificam os critérios de validade Jurídica e as 

suas regras de alteração e de julgamento, devendo ser aceites como padrões 

comuns e públicos de comportamentos pelos funcionários e entidades 

jurídicas. Estas regras podem ter diferentes formas: podem ser regras 

constitucionais (principal norma de reconhecimento dum sistema); decisões 

judiciais e as práticas de funcionários dos Estados (Acordos de Jurisprudência) 

 Hart distingue também dois tipos de visão do sistema jurídico: 

o Visão Interna – visão de quem participa no sistema, estas pessoas aceitam 

as normas convictamente, reconhecendo nelas validade e um sentido de 

obrigação 

o Visão externa – visão de quem está fora do sistema. A visualização da 

Norma aparece como uma forma de descrição daquilo que os outros 

aceitam como Direito. Segundo esta visão, dizer que uma norma é válida 

significa que ela cumpriu todos os critérios previstos na norma de 

reconhecimento. 

 

    A Teoria Realista ocupa-se então, não da Justificação da Norma 

(fundamentação lógica e finalidade/validade da Norma), mas sim da descrição 



Teoria da Norma Jurídica  

Página 20 de 49 
 

(existência dessas regras como normas jurídicas aceites, bem como da sua validade 

formal) das normas jurídicas 

    Para esta Teoria, o Direito é identificado a partir da norma de reconhecimento. É a 

norma de reconhecimento que leva à identificação, modificação e aplicação das 

Normas Jurídicas. 

 Para Hart, a produção do Direito está confiada aos órgãos judiciais. O Direito, 

segundo o mesmo autor, não deve ser imposto aos cidadãos, deve ser antes aceite 

pelos mesmos. É desta maneira que Hart visualiza a importância da Sociedade na 

construção do Direito. 

 Esta visão do Direito de Hart permite ao Direito ganhar uma nova flexibilidade, 

ganhando legitimidade Democrática (porque é aceite pelo Povo) evitando assim um 

legalismo demasiado cerrado na Lei, tal como ela é promulgada. 

 O Realismo Jurídico traz uma grande vantagem que é a “abertura do sistema”, 

recolhendo informação que seja importante e essencial à construção e formulação do 

Direito. 

 

A CONSIDERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS POR DWORKIN 
        Existe um Direito para além daquele estabelecido pela autoridade competente. 

Dworkin, discípulo de Hart, critica o seu mestre e respetiva teoria da norma de 

reconhecimento, pela desconsideração de um dos mais importantes tipos de normas – 

os princípios (apesar de serem menos concretos). Estes constituem valores morais 

jurídicos caracterizados pela sua amplitude, generalidade, extensão, dignidade de 

promoção, peso e não validade automática (como as regras jurídicas que funcionam 

como tudo ou nada). 

        Os princípios são tomados como consensos, paradigmas, assunções, indicadores 

vagos e mais permissivos de soluções para situações jurídicas. Os princípios jurídicos 

não podem ser identificados por critérios provenientes de normas de reconhecimento 

dada a sua extensão, carácter abstrato, virtual e programático, mas sim apenas através 

de uma interpretação doutrinal.  

       Dworkin salvaguarda a dimensão dinâmica, incerta e quase profética do Direito, 

recusando o carácter empírico do conceito realista de Hart. A valorização do papel dos 
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juristas no desenvolvimento dos princípios jurídicos pode ser considerada um risco, 

associado à possibilidade de discricionariedade dos profissionais. 

DIREITO COMO COMUNICAÇÃO, POR HABERMAS 
       O Direito tem sido considerado uma forma de aperfeiçoamento das relações 

humanas. A coesão social consegue através da racionalização das ações dos indivíduos 

em sociedade. Esta racionalização pode assumir duas vertentes: racionalização 

instrumental e racionalização comunicacional. 

       A primeira, racionalização instrumental, tende para a, o poder e a adequação das 

ações humanas aos seus objetivos técnicos e políticos, enquanto a segunda, 

racionalização comunicacional, visa uma convivência livre e pacífica através de um 

consenso harmonizado e do estabelecimento de laços de entendimento. 

      A linguagem tende para o convívio harmónico, baseado numa relação equilibrada 

por um diálogo autêntico, válido, transparente, igualitário, justo e consensual. A 

sociedade humana caracteriza-se pela existência de um espaço público – espaço social 

de diálogo – de reflexão e crítica. 

      No plano do Direito surge uma tensão entre racionalidades, entre direito 

tecnificado (satisfação das necessidades do Estado) e direito dialógico (doutrinal, 

judicial e direito da vida). Este conflito tende a desequilibrar-se no sentido 

instrumental (colonização da vida pelo direito técnico). 

       A teoria de Habermas assenta inicialmente numa crítica profunda do legalismo 

(poder unilateral, coisificador e arrogante) que acaba por se esbater muito pela 

democratização dos Estados – atividade discursiva pública e dialogante, Direito mais 

racional, reforço da interação entre cidadãos iguais, poder comunicativo, força positiva 

– legitimação do poder político. 

       As principais críticas a este pensador e respetiva teoria assentam na faceta 

manipuladora e interesseira do discurso jurídico, um dos mais mistificadores e 

sofísticos, estando os juristas muitas vezes mais próximos dos problemas do que das 

suas soluções, no otimismo jurídico, nos limites dos processos judiciários (imposições, 

proibições, prazos) e, por fim, na facilidade de transformação do Estado num auditório 

parcial, num sindicato de interesses.  
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DIREITO COMO SISTEMA, por LUHMAN 
      Os sistemas acarretam a previsibilidade e expetabilidade de situações futuras, a 

redução do risco e o aumento da confiança e segurança. São mecanismos de redução 

da complexidade do mundo humano, sendo ele tao complexo por culpa da 

comunicação como mediação dos comportamentos. Permitem fixar sentidos 

esperados, estáveis e consensuais. Os sistemas sociais são autónomos, são eles que 

constroem o mundo, fora deles a realidade não existe (construtivismo radical).  

O Direito caracteriza-se pela generalização (formula modelos de comunicação), 

garantia e estabilização de expectativas, impondo normas e provendo a convicção da 

sua obrigatoriedade. Uma das principais referências que devemos fazer ao sistema 

jurídico é o seu carácter autopoiético. Este engloba as suas capacidades de: 

autocriação e regulação (e transformação das suas regras); construção dos próprios 

objetivos; fecho ao ambiente (não se influenciando por realidades a ele estranhas – 

closure); construção do próprio ambiente; receção de estímulos, irritações e energia 

do exterior (mantendo-se livre e operante – openess); reajustamento interna; 

integração dos novos problemas. 

 

Carácter Autopoiético:  

 Sistema Autopoiético: Direito é ordem jurídica que tem lógica própria de 

funcionamento:  

- Sistemas fechado (a outros sistemas): não aceita intervenções do exterior 

- Sistemas Aberta: A alterações da sociedade, adaptando-se consoante os seus 

próprios método   

Resolução: Sociedade funciona em parâmetros que o Estado não é capaz de regular  

sistemas de regulação: Estado passa de criador de regulação para criador de 

organizações (entidades necessita de normas que criarão uma sociedade como um 

todo) de acordo com aquilo que a sociedade necessita (expetativas da sociedade) 

Existem situações excecionais em que o Estado é obrigado a intervir dado que as 

entidades reguladoras isoladas não são suficientes. Ex: carteis  

      O Direito sente o exterior mas não comunica com ele. Esta ideia de sistema jurídico 

facilita a compreensão da dimensão social do Direito. Podemos então referir-nos à sua 
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coerência, unidade, plenitude e equilíbrio, características que permitem a criação de 

um verdadeiro «espírito do sistema».  

Função Estabilizadora do Direito: 

 O Estado entrevem de modo a que a sociedade nele se reveja 

 Situação que tem resposta pelo Direito tornam-se mais “fáceis de entender” 

para a sociedade 

Anteriormente o Estado acreditava realizar a estabilização pela legislação rígida (=não 

muito divergente nem arbitrária). Atualmente há necessidade que as normas se 

adaptem à sociedade. É das pequenas influências das diversas sociedades que nasce 

uma solução consensual e abrangente na criação da norma jurídica. 

Perfil do Novo Jurista: interlocutor do sentido da sociedade atual  

 

Integração de Lacunas: 
      A lacuna decorre da inexistência de uma regra para regular um caso jurídico, pelo 

que, numa fórmula concisa, pode dizer-se que existe uma lacuna quando há caso mas 

não há regra. A lacuna é sempre uma incompletude, uma falha ou uma falta. 

      Nenhum legislador é capaz de prever todas as relações da vida social merecedoras 

de tutela jurídica, por mais diligente e precavido que seja. Contudo só existe uma 

lacuna quando de nenhuma fonte de direito possa ser inferida uma regra para regular 

o caso. 

      A integração supõe a interpretação. Para haver integração tem de se partir da 

verificação de que não há regra aplicável, conclusão esta que pressupõe uma tarefa de 

interpretação das fontes. 

 A interpretação extensiva pressupõe que dada hipótese, não estando 

compreendida na letra da lei, o está todavia no seu espírito: há ainda regra visto que o 

espírito é decisivo. 

 Artigo 8º do Código Civil, Obrigação de julgar e dever de obediência à lei: 1. O 

tribunal não pode abster-se de julgar, invocando a falta ou obscuridade da lei ou 

alegando dúvida insanável acerca dos factos em litígio. 

 



Teoria da Norma Jurídica  

Página 24 de 49 
 

•A analogia é o primeiro critério de integração de lacunas, pois que os casos 
omissos são regulados segundo a regra aplicável aos casos análogos (art. 10º. 
nº1).

A analogia jurídica: Analogia legis e Analogia iuris

•Se a lacuna não puder ser preenchida através da analogia, por falta de uma regra 
que regule um caso análogo ao caso omisso, procede-se à sua integração através 
de uma regra hipotética 

•Esta regra hipotética é aquela que o próprio intérprete criaria se houvesse de 
legislar dentro do espírito do sistema.

A regra hipotética

 Com este artigo comprova-se a obrigação dos juízes de julgarem casos que 

careçam de tutela jurídica, no entanto há casos que excedem o “âmbito jurídico” e 

interferem no “espaço ajurídico” mas que têm de ser julgados. 

  Nesta ótica surge o artigo 3º, 2, do Estatuto dos Magistrados Judiciais, ao 

estabelecer a proibição de “non liquet” que declara: “Juízes não podem abster-se de 

julgar com fundamento na falta, obscuridade ou ambiguidade da lei ou em dúvida 

insanável sobre o caso em litígio desde que este deva ser juridicamente regulado. 

 A obrigação de decidir no caso omisso requer que o próprio sistema jurídico 

faculte ao juiz os meios necessários para a integração da lacuna. Portanto, a obrigação 

de decidir casos omissos e a possibilidade de completar o sistema são realidades 

correlativas dado que aquela só pode ser cumprida se esta possibilidade existir. 

Dois processos de integração de lacunas: 

 

 Artigo 10º do Código Civil, Integração das lacunas da lei: 1.Os casos que a lei 

não preveja são regulados segundo a norma aplicável aos casos análogos. 2. Há 

analogia sempre que no caso omisso procedam as razões justificativas da 

regulamentação do caso previsto na lei. 3.Na falta de caso análogo, a situação é 

resolvida segundo a norma que o próprio intérprete criaria, se houvesse de legislar 

dentro do espírito do sistema.” 

 

O artigo 10º estabelece os seguintes critérios de integração de lacunas:  

 

Intra-sistemáticos

• Analogia legis

• Analogia iuris

• Criação de norma ad hoc

Extra-sistemáticos

• Processo normativo

• Solução administrativa

• Equidade
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 A analogia é um processo geral do pensamento repousando na exigência do 

tratamento igual de casos semelhantes. 

 Dois casos dizem-se análogos quando neles se verifique um conflito de 

interesses paralelo, isomorfo ou semelhante – de modo a que o critério valorativo 

adotado pelo legislador para compor esse conflito de interesses num dos casos seja 

por igual ou maioria de razão aplicável ao outro. Artigo 10º, nº2 do Código Civil, “Há 

analogia sempre que no caso omisso procedam as razões justificativas da 

regulamentação do caso previsto na lei.”  

 O recurso à analogia como primeiro meio de preenchimento das lacunas 

justifica-se por uma razão de coerência normativa ou de justiça relativa (princípio da 

igualdade: casos semelhantes ou conflitos de interesses semelhantes devem ter um 

tratamento semelhante) a que acresce ainda uma razão de certeza do direito: é muito 

mais fácil obter a uniformidade de julgados pelo recurso à aplicação, com as devidas 

adaptações, da norma aplicável a casos análogos do que remetendo o julgador para 

critérios de equidade ou para os princípios gerais do direito.  

 Na falta de caso análogo, diz o artigo 10º, 3, “a situação é resolvida segundo a 

norma que o próprio intérprete criaria, se houvesse de legislar dentro do espírito do 

sistema. Como se verifica, o legislador não remete o intérprete para juízos de 

equidade, para a justiça do caso concreto, mas incumbe-o de elaborar e formular uma 

“norma”, isto é, uma regra geral e abstrata que contempla o tipo de casos em que se 

integra o caso omisso. Esta norma será uma simples norma “ad hoc”, apenas para o 

caso sub judice, sem que de modo algum adquira carácter vinculante para futuros 

casos ou para outros julgadores.  

 A integração da lacuna através da construção de uma regra hipotética deve 

orientar-se pelos valores de abstração e de generalidade que são característicos das 

regras jurídicas. Isto significa que estão afastados, como critérios de construção da 

regra hipotética, quer a discricionariedade (assente em critérios de conveniência e de 

oportunidade), quer a equidade (baseada na justiça do caso concreto).  
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  O intérprete ou aplicador tem que construir a regra hipotética com 

observância do espírito do sistema o que significa que tem que considerar os princípios 

formais e materiais que, na ótica do sistema, devem orientar a orientação da lacuna. 

 

 A regra hipotética não cria direito porque não é uma fonte de direito. Isto não 

impede que a construção da regra hipotética, quando seja realizada por um juiz para a 

decisão de um caso concreto, não possa ser concretizada um exemplo da chamada 

construção jurisprudencial do direito. 

 A construção da regra hipotética é, em relação à aplicação analógica de uma 

regra, um critério subsidiário de integração de lacunas. No entanto, esta 

subsidiariedade não significa uma diferença substancial entre os dois critérios de 

integração, já que, em qualquer deles, os princípios desempenham uma função 

essencial: 

 Relativamente ao critério de analogia, esses princípios servem para verificar se o 

regime previsto é adequado para regular o caso omisso. 

 Relativamente ao critério da regra hipotética, aqueles princípios orientam a 

construção desta regra. 

 Pode concluir-se que no direito português, a integração de lacunas se orienta 

sempre por princípios formais e materiais pois que eles estão presentes tanto na 

aplicação analógica da regra que regula o caso previsto, como na construção da regra 

hipotética que vai regular o caso omisso. O que varia é apenas um meio pelo qual 

esses princípios atuam nessa integração. 

A Norma Jurídica e a Lei 
 A Lei ocupa o primeiro lugar em todo o enunciado moderno de fontes de 

direito: art. 1ºCC. No entanto, a sua definição é dificilmente determinável.  

 Sentido material: texto que revela uma ou mais normas jurídicas, emanado por 

uma autoridade competente, com observância das formas eventualmente 

estabelecidas para esse efeito (para a generalidade dos indivíduos). Ex: Leis de 

Bases, Lei orgânica, etc.  
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 Sentido formal: diploma emanado pelo órgão legislativo do Estado quer se revista 

ou não daquelas características. Ex: Art. 112º CRP. 

 

Desvalores do Ato legislativo 
1) Inexistência: a falta de promulgação ou de assinatura pelo Presidente da 

República de atos normativos, ou de referenda pelo PM, determinada a sua 

inexistência jurídica.   

2) Invalidade: sempre que for desrespeitada uma regra sobre a produção jurídica. 

3) Ineficácia: pode ser por vários motivos, sendo o mais importante a falta de 

publicação. 

Publicação das leis 
As leis são publicadas no Diário da República, sendo esta publicação condição de 

eficácia da lei (art.5/1 do CC). 

 

Art. 6 CC – Ignorância da lei é irrelevante. 

 Função: dar a conhecer a lei. Tem também efeito certificatório, para que possa ser 

feita a retificação, caso seja necessário. O limite temporal: até 60 dias da 

publicação do texto a retificar). 

 

 NOTA:  Vacatio Legis é o período de tempo em que a lei ainda não entrou me vigor. 

 

Entrada em vigor: 
Com a publicação, a lei fica em condições de produzir efeitos jurídicos. 

Art. 5º/2 CC 

 Entram em vigor quando o próprio diploma determinar, não podendo, no entanto, 

ser no mesmo dia da publicação.  

 Quando o diploma não determina, a LEI FORMULÁRIO apresenta o prazo para a 

entrada em vigor, sendo esse ele de 5 dias após a publicação (vacatio legis). 

 

Cessação de vigência: 
A antiguidade da lei nunca é argumento para a cessação da sua vigência 

1) Costume contrário  

- Costume contra legem  
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2) Caducidade  

Art. 7º/1 CC -> com o fim dos factos existe caducidade da lei.  

3) Revogação 

 

Tipos de Revogação: 

EXPRESSA – quando se expressa a revogação na lei nova (Não é usada na maioria dos 

casos). 

TÁCITA – quando não está expressa, mas entende-se que pelo conteúdo seria 

incompatível a permanência de ambos os diploma. 

 

SUBSTITUTIVA – acaba com o antigo regime e existe um novo 

SUPRESSIVA – acaba com a lei anterior 

 

TOTAL (AB-ROGAÇÃO) 

PARCIAL (DERROGAÇÃO) 

 

Neste caso tem de se entender se está a ser considerado todo o diploma ou 

apenas um artigo ou um número. 

 Lei geral não revoga lei especial (ART. 7/3 CC). 

 Não repristinação -> revogação da lei revogatória não importa 

renascimento da lei que estava revogada (ART 7/4 CC). 

 

Estrutura das leis: 
A estrutura das leis está definida na Lei Formulário. 

 Identificação 

 Objeto – Encontramos nos primeiros artigos.  

 Preâmbulo – Lei normalmente não tem, mas DL tem sempre. 

 Divisões sistemáticas 

 Epígrafes 

 Transposição de diretivas comunitárias – quando se está a fazer a 

transposição de uma diretiva comunitária é obrigatório que se explicite que 
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é exatamente isso que se está a fazer (torna-se bastante importante na 

resolução de um caso prático) 

 Referências finam 

 

Código Antigos:  
Origem do conceito de Codex (“o livro) – determina uma pluralidade de normas que 

serviam para unificar a aplicação do direito 

Exemplos diversos anteriores de referência ao termo “código” 

 Código Hamurabi 

 Pentatense (= Antigo testamento) – texto jurídico religioso 

 Alcorão 

Códigos Modernos: 

 Fim séc. XVII: Movimento de codificação 

 1804 → 1º: Códe Napoléon 

 Código Civil Português: 1966 (início da codificação em Portugal) 

 Essencialmente utilizado na família jurídica Romano-Germânica nem tanto na 

família de Comum Law 

Definição de Código: 
Organização sintática, sistemática e científica, estabelecida por via legislativa, de certo 

ramo do direito. 

 lei material 

Regula unitariamente um ramo de direito 

Contém a disciplina fundamental desse ramo 

 É sistemático e científico ( porém depende das conceções específicas de cada 

época) 

 

 Compilação: coletânea que junta as diversas leis vigentes e fontes 

 Consolidação 

 Estatutos 

 Lei Orgânica 

 Microcódigo ex: lei da publicidade 
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Observação: leis que efetivam adições aos códigos são denominadas por leis avulsas ou extravagantes 

(quanto mais antigo é o código mais leis deste tipo existem) 

 

 Jusnaturalismo: Direito escrito em código era o máximo possível o “espelho” da 

racionalidade 

 Iluminismo 

 A política: melhor método para evitar privilégios (país subscrevia-se a um código 

único e geral^)  

 ↘Classe burguesa exigia segurança e certeza jurídicas nos seus negócios -  

Necessidade Prática 

 

Vantagens: 

 Conhecimento fácil 

 Unificação  

 Aplicação mais segura 

 Estrutura e sistematização revelar os grandes princípios que constituem as suas 

“traves mestras” 

 

Desvantagem: 

 Rigidez (tendência para que as normas permaneçam inalteradas) 

 Ajuda a criar uma atitude inconscientemente conservadora mos juristas 

 Inadequado para resolver os problemas de uma sociedade em constante e 

acelerada mutação  

 A legislação avulsa ou extravagante pode crescer rapidamente e eliminar algumas 

vantagens da codificação: caso dos contratos que têm a sua “sede” de normas no 

CC porém existe um ser numeroso de normas avulsas a serem aplicadas. (NOTA: A 

codificação por si só não institui um sistema fechado. Pode um projeto em aberto 

que evolui constantemente) 
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Realidade Portuguesa:  

Código de Seabra (1867 -  data da entrada em vigor) 
Foi obra de jurisconsulto que se dedicou alguns anos a esta tarefa – Código 

Jusnaturalista: Razão dominada na época e considera-se que alguém detentor da razão 

poderia realizar-se esta obra  

 Estrutura frásica elegante: sendo elaborado por um só haver permita espalhar o 

movimento de influencia da época (Romantismo) 

 

Código Civil Atual (1966- data da entrada em vigor) 
Criadores eram quase todos académicos de renome 

Influência Forte do Código Civil Napoleon:  

Individualismo (Proteção do indivíduo). Código tornam-se objetos criticáveis: não 

referiam o indivíduo em relação jurídico com os restantes indivíduos.   

Um código é uma lei em sentido material, tem a força própria da lei que o 

aprova ou na qual está contido e tanto pode ser uma lei da Assembleia da República 

como um Decreto-Lei do Governo ou qualquer outro diploma. 

 Contudo não é uma lei como qualquer outra no sentido em que contém a 

disciplina fundamental de certa matéria ou ramo de direito organizada de forma 

cientifico-sistemática e unitária. Desta forma distingue-se assim de uma simples 

compilação de leis. 

 As matérias reguladas nos códigos, são edifícios legislativos destinados a longa 

duração, mas acabam sempre por ser objeto de várias leis que lhes introduzem 

alterações. A essas leis damos o nome de leis avulsas ou extravagantes, não estão 

integradas nos códigos apesar de lhe causarem alterações. 

 Um dos argumentos muito utilizados para criticar a codificação é o facto de 

esta formalizar e rigidificar o Direito o que a torna inadequada para resolver os 

problemas de uma sociedade em mutação constante e acelerada. É o pressuposto de 

que a sistematização inerente às codificações não permite ao julgador ter em conta a 

novidade das situações da vida e o obriga a descobrir sempre na lei a solução dos casos 

gozando assim o código de uma espécie de “plenitude lógica”. 
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 Este argumento é refutado pelo facto de que a codificação não é um sistema 

fechado, “Codificar” como já vimos, não é apenas sistematizar e ordenar 

racionalmente as matérias e os problemas a regular. A codificação é um projeto a ser 

executado e a ser complementado por “projetos de execução” cuja necessidade 

muitas vezes só se descobre na implementação prática da lei. 

 Olhando agora para o Código Civil denotamos desde logo um imperativo de 

técnica legislativa que conduz à elaboração das chamadas “partes gerais” (Disposições 

Gerais). A existência destas “partes gerais” ou “disposições gerais” resulta de uma 

exigência técnica jurídica: trata-se de evitar repetições, de fixar desde logo aqueles 

princípios gerais e aquelas disposições normativas que, de outro modo, teriam de ser 

repetidas, de dar resposta antecipada a um catálogo de questões preliminares 

particulares que a lei vai estabelecer. As disposições contidas nestas “partes gerais” 

têm um domínio/campo de aplicação muito vasto. 

 Exemplo: estamos perante determinado contrato, concluído entre duas 

pessoas. Para sabermos se esse contrato é vinculante ou válido, precisamos de 

responder primeiro à questão prévia de saber quem tem em geral capacidade para 

celebrar negócios jurídicos. A esta questão prévia responde-nos uma disposição do 

Titulo II da Parte Geral do Código. E esta resposta é válida para qualquer tipo de 

contrato e relativamente a qualquer contrato em concreto. 

 O Título I – Das Leis, Sua Interpretação e Aplicação (Livro I) não se confina a 

matérias do Direito Civil, mas antes é constituído por um conjunto de princípios gerais 

e fundamentais de todo o ordenamento jurídico: as normas aí estabelecidas são 

normas sobre normas, constituindo no seu conjunto e nas suas implicações, aquilo a 

que se poderia chamar uma “teoria geral da lei”. (Define normas gerais de aplicação da 

lei e conceitos fundamentais para aplicação da mesma) 

 A remissão é outra técnica legislativa da qual o legislador se serve com 

frequência para evitar a repetição de normas. São normas remissivas (ou indiretas), de 

uma maneira geral, aquelas em que o legislador, em vez de regular diretamente a 
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questão de direito em causa, lhe manda aplicar outras normas do seu sistema jurídico, 

contidas no mesmo ou noutro diploma legal (remissão intra-sistemática). 

 Normalmente a remissão vai dirigida à estatuição da norma ad quam (norma 

para que se remete). 

 Exemplo: artigo 678º do Código Civil: “são aplicáveis ao penhor, com as 

necessárias adaptações, os artigos 692º, 694º a 699º e 701º e 702º (disposições estas 

relativas à hipoteca). 

 Mas pode verificar-se uma remissão apenas para efeitos de definir a hipótese 

legal. 

  Exemplo: o artigo 974º do Código Civil, ao pretender definir os casos de 

ingratidão suscetíveis de justificar a revogação da doação estabelece: “A doação pode 

ser revogada por ingratidão, quando o donatário se torne incapaz, por indignidade, de 

suceder ao doador, ou quando se verifique alguma das ocorrências que justificam a 

deserdação”. Este texto remete-nos portanto para as disposições que definem os 

casos de indignidade sucessória e os casos em que se justifica a deserdação. 

 Noutros casos, em vez de uma remissão com função genérica, temos uma 

disposição legal que expressamente prevê desde logo a extensão do regime de certo 

instituto a outro ou outros.  

 Exemplo: o artigo 939º do Código Civil manda aplicar as normas da compra e 

venda a outros contratos onerosos. 

 As normas remissivas utilizam quase sempre a expressão: “com as necessárias 

adaptações”, ou “com as adaptações devidas”, pois os casos regulados pelas normas 

invocadas não são casos iguais, mas casos análogos. Nas hipóteses em que o legislador 

recorre a normas remissivas é ele próprio que se dá conta da existência da analogia. 

 Existem ainda remissões extra-sistemáticas, isto é, remissões para sistemas 

jurídicos diferentes (estranhos ou estrangeiros) do sistema a quo. Acontece por 
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exemplo relativamente às normas e princípios do direito internacional geral ou 

comum, por força do artigo 8º da Constituição. 

 Outro processo técnico-legislativo utilizado é o das ficções legais. Estas 

funcionam como remissões implícitas: em vez de expressamente remeter para normas 

determinadas que regulam determinados factos ou situações, o legislador estabelece 

que o facto ou situação a regular é ou se considera igual àquele facto ou situação para 

que já se acha estabelecido um regime na lei. 

 Trata-se da assimilação fictícia de realidades factuais diferentes, para efeito de 

as sujeitar ao mesmo regime jurídico. O jurista-intérprete tem muitas vezes de 

reconduzir realidades novas, porventura ainda não conhecidas no tempo em que a lei 

foi elaborada, a conceitos legais pré-existentes. 

 Nos sistemas jurídicos modernos são mais frequente o legislador recorrer a 

remissões expressas do que a ficções legais, em todo o caso podemos dar alguns 

exemplos: 

 Alínea c) do nº2 do artigo 805º do Código Civil estabelece que, se o próprio 

devedor impedir a interpelação, se considera interpelado na data em que 

normalmente o teria sido. Nas obrigações sem prazo certo, e que não tenham a 

sua fonte num facto ilícito, o devedor só fica constituído em mora e sujeito ao 

regime e consequências desta depois de interpelado. Se ele, porém, se furta, à 

interpelação, ou por outra forma impede esta, considera-se a interpelação 

verificada. 

 A técnica da definição é também bastante utilizada e o nosso Código Civil está 

recheado de definições legais. 

 Exemplos: artigos 202º a 212º (noção e classificações de coisa), 216º (noção e 

classificação de benfeitorias). 

 Os enunciados legais que se limitam a estabelecer definições e classificações 

não são, evidentemente, normas autónomas e completas: contêm apenas partes de 
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normas que hão-de integrar outras disposições legais, resultando dessa combinação 

uma norma completa. 

 As presunções legais são ilações retiradas de um facto conhecido para firmarem 

um facto desconhecido. A lei extrai de um facto empiricamente verificado um facto 

construído não empiricamente verificado. Estas são ilidíveis mediante prova em 

contrário (regra-geral). 

 As cláusulas gerais são standards, padrões, referências, causas delimitadoras, 

diretrizes genéricas e abstratas, coordenadas que determinam o alcance da norma e a 

diversidade de comportamentos que esta comporta.  

 

 Exemplos: Justa causa de despedimento; Fixação de indemnização razoável; 

Função social do contrato. 

 Conceitos indeterminados são conceitos intencionalmente indeterminados de 

forma a forçar o julgador a configurar de forma mais exata a situação jurídica, em 

forma das intenções da norma genérica aplicada às circunstâncias do caso. São 

realidades cambiantes ou ainda pouco conhecidas que envolvem a adequação do 

alcance da norma ao caso concreto.  

 

 Exemplos: Interesse público; Motivo grave; Necessidade; Boa-fé; Bons 

costumes; Caso de urgência; Perigo eminente; Atividade de risco; Ordem pública. 

 

Conflitos de normas 

Lei no Tempo: 
 Normalmente existe um conflito de normas, quando duas normas regulam o 

mesmo problema. Resolve-se através da interpretação, fontes de hierarquia 

diferentes, coexistência (sendo uma norma geral e a outra especial), etc. 

 Existe um contraste entre: 

o FUNÇÃO MODELADORA -> Função de adaptação à realidade e evolução 

social. Por vezes servindo até de motor a essa mesma evolução. 
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o FUNÇÃO ESTABILIZADORA -> Função de tentar corresponder as 

expectativas dos indivíduos.  

 São necessárias as duas de modo a que quando as expectativas são 

“corrompidas” pela função modeladora, a função estabilizadora deixe a população em 

geral mais “calma”. 

 

Direito Penal: 

 Neste caso existem regras precisas quando à sua resolução. Art. 29º CP 

 Perante duas penalizações para o mesmo caso, utilizamos aquela que mais 

favorável seja ao arguido (art. 29/4 CP) -> princípio da RETROACTIVIDADE IN 

MITIUS 

 

Regras de conflito de leis no tempo 

 ART.12º CC Nº1 – princípio da não retroatividade: Aplicamos a LEI NOVA e não 

afetamos o passado. 

o Nº1: Princípio da não retroatividade, ou seja, a lei apenas vigora para o 

futuro. Se se tratar de um acaso em que a retroatividade é possível então 

os efeitos já produzidos não serão afetados.  

 

Classificação de Retroatividade: 

 Grau máximo (Extrema): a lei nova atinge situações definitivamente decididas por 

sentença.  

 Normal (Ordinária): respeita os efeitos já produzidos pela situação jurídica antes da 

Lei Nova, ou seja, durante a lei velha. É a regra.  

 

O artigo 12º, nº2 – tem duas partes: 

 1ª Parte: requisitos de validade substancial ou formal de factos ou sobre os 

seus efeitos 

o - Apenas a factos novos (não dispõem sobre situações jurídicas 

constituídas antes da entrada em vigor da lei nova) 

o - Efeitos regulados com expressão de uma valoração dos factos que lhes 

deram origem.  
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o NO CASO DE DÚVIDA APLICAMOS A LEI VELHA. 

o A LEI NOVA NÃO VAI REGULAR OS FACTOS E EFEITOS JÁ PASSADOS. 

 

 2ª Parte: Dispõem sobre os efeitos mas abstraindo dos factos que lhe deram 

origem.  

o Situações jurídicas já constituídas mas cujos efeitos subsistam ou 

estejam ainda em curso à data do início da vigência da Lei nova. 

o Atende-se diretamente à situação jurídica independentemente do facto 

que a originou. 

o APLICA-SE A LEI NOVA. 

o NÃO EXISTE RELAÇÃO ENTRE ESTES EFEITOS E OS EFEITOS PASSADOS.  

 

Direito dos Contratos: 

 A lei que se aplica é aquela que era vigente na data da celebração.  

 

Leis interpretativas: 

 Criação de uma nova lei que tem como finalidade interpretar uma lei anterior.  

 A lei nova vai produzir os seus efeitos a partir do momento em que a lei 

interpretativa entra em vigor. 

Lei 2005 -------------> Lei interpretativa 2010 produz efeitos desde 2005, excetuando os factos que já 

estão completamente terminados. 

 

Direito das Coisas: Importa a lei do momento de aquisição do direito real. 

Direito da Família: Os conteúdos dos estados de família estão sujeitos à lei nova.  

Direito das Sucessões: A lei utilizada é a lei do momento da abertura da sucessão. 

NOTA: Casos isolados já acabados – lei velha; situações que se prolongam no tempo – lei nova. 

 

Lei no Espaço: 
 Os conflitos espaciais de normas surgem pela não aplicação rígida das leis do 

Estado e pelo reconhecimento de leis estrangeiras por cada Estado. Têm como objeto 

as relações transnacionais, em conexão com mais do que um ordenamento jurídico. 

São regulados pelo Direito Internacional Privado. 
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Evolução do DIP 
Direito Romano (ius civile, ius gentium); Teoria medieval dos Estatutos (Pessoal, Real e 

Misto); Século XIX Savigny (Descoberta do direito que melhor se ajusta à natureza da 

relação jurídica – principal critério na determinação da lei aplicável). 

 Categorias: Normas de conflitos (disciplinar situações jurídicas) e normas 

materiais (diretamente reguladoras). As primeiras são influenciadas por três fontes 

(Direito Interno, Direito Interno Público, Direito da União Europeia). O Direito da EU 

delimita o Direito Material Interno e reconhece a competência do Direito Material 

Estrangeiro. 

 

Características das normas de conflitos 
Regulação indireta; Conexão (elementos como a nacionalidade, residência habitual, 

lugar de situação); Fundamentalmente formais (não atendem ao resultado material a 

que conduz a aplicação das leis). 

 Qualificação: Delimitação do objeto da remissão (resolução dos problemas de 

interpretação e aplicação das normas de conflitos) em sentido estrito. 

 

Princípios gerais do DIP português 
   I – Direito estrangeiro é direito como o nacional (sendo que as normas devem ser 

interpretadas dentro do sistema a que pertencem e segundo as suas regras 

interpretativas). 

   II – Remissão para direito estrangeiro é definitiva? (nem sempre, pode conduzir a um 

círculo interminável) Regra geral a remissão é no sentido do direito material interno. 

 

Devolução (ou reenvio de primeiro grau): O DIP português remete para uma lei 

estrangeira cujo DIP reenvia para o direito material português (lei aplicável). Tem 

como limite o estatuto pessoal, sendo que apenas se aplica a lei portuguesa se o 

interessado residir habitualmente em Portugal ou se a lei do país onde reside 

considerar o direito português competente. 
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Devolução indireta: O DIP português remete para uma lei estrangeira cujo DIP remete 

para uma terceira legislação que por sua vez reenvia para o direito material português. 

 

Transmissão (ou reenvio de segundo grau): O DIP português remete para uma lei 

estrangeira cujo DIP remete para uma terceira legislação competente (é aplicável o seu 

direito material interno). Limites: Se o DIP português referir a lei pessoal e o 

interessado resida habitualmente em Portugal ou em país cujo DIP considere 

competente o Direito do Estado da sua nacionalidade; Lei da situação dos imóveis 

competente (tutela e curatela, relações patrimoniais entre cônjuges, poder paternal, 

sucessão por morte). 

   III – Exclusão da aplicação do direito estrangeiro se a solução material for contrária à 

ordem pública internacional do Estado português. 

   IV – Irrelevância das situações de facto ou de Direito criadas com vista a afastar a 

aplicação da lei que, doutra forma, seria competente. 

 

Principais regras do DIP português 
   I – Estado e capacidade das pessoas, direito da família e das sucessões (LEI PESSOAL – 

Lei da Nacionalidade); 

   II – Início e termo da personalidade (LEI PESSOAL – Lei da Nacionalidade); 

   III – Propriedade (LEI TERRITORIAL – Situação das coisas); 

   IV – Negócios jurídicos (Lei designada pelas partes – de interesse sério dos 

declarantes ou de conexão com algum dos elementos do negócio atendíveis no 

domínio do DIP); 

   V – Sucessão por morte (LEI PESSOAL – Lei da Nacionalidade ao tempo do 

falecimento). 

 

A mediação processual ou a aplicação efetiva dos direitos  
 A Tutela Estadual caracteriza-se pela sua imperatividade e coercibilidade. 

Distingue-se entre preventiva (evitar inobservância futura das normas – medidas de 

segurança), compulsiva (constranger a adotar o comportamento até aí omitido – 

sofrimento ou privação), reconstitutiva (reação à inobservância, reconstituição da 

situação caso a norma tivesse sido cumprida – reconstituição natural ou indemnização 
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por equivalente) e punitiva (aplicação de uma pena – sofrimento e reprovação da 

conduta). 

 

Valores negativos dos atos jurídicos 

 Inexistência jurídica: Negócio sem eficácia e sem produção de quaisquer efeitos, 

para o Direito não existe nada. 

 Invalidade (por vícios ou desconformidades): Nulidade (contrariedade ao Direito 

por falta de elemento essencial, de efeito retroativo e invocável a todo o tempo e 

por qualquer interessado) e Anulabilidade (ato jurídico produz efeitos enquanto 

não anulado, de efeito retroativo, associado a um direito potestativo, invocável 

apenas até um ano após a cessação do vício). 

 Ineficácia (em sentido restrito): Ato jurídico não viciado mas sem efeitos por força 

de fatores exteriores, nos casos previstos na lei. 

 

Direito Material  Direito Processual 
 O Direito Material determina as ações dos sujeitos (normas primárias) e o 

Processual regula a ação dos sujeitos e dos tribunais na concretização jurisdicional do 

direito substantivo (normas instrumentais). 

 

 As funções do Direito Processual englobam a garantia de acesso aos 

tribunais, a garantia de aplicação de uma norma em caso de violação, a prevenção da 

violação de um direito, o exercício de direitos potestativos e a clarificação de situações 

de dúvida ou incerteza subjetiva. 

 

Organização judiciária 
 A principal função dos tribunais é a administração da justiça em nome do povo. 

Caracterizam-se pela sua imparcialidade, independência e irresponsabilidade (dos 

juízes). 

 

 Dividem-se em Tribunais Judiciais (de cível e crime), Tribunais Administrativos e 

Fiscais (litígios administrativos e fiscais), Tribunal de Contas (fiscalização da despesa 

pública) e Tribunal Constitucional (fiscalização jurídico-constitucional). 
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Jurisdição Civil (ordem judicial) 

 Primeira instância: Tribunais judiciais genéricos (Julgados de paz; Mistos 

especializados; Específicos) em tribunal singular (1 juiz), coletivo (3 juízes) ou 

de júri (penal gravoso). 

 Segunda instância: Tribunal da Relação (de acordo com o distrito judicial). 

 Terceira instância: Supremo Tribunal de Justiça (a todo o território nacional) 

julga apenas questões de Direito (cível, penal e social laboral). 

 

Jurisdição administrativa (ordem administrativa) 

 Tribunal Administrativo de Círculo – Tribunal Administrativo Central – Supremo 

Tribunal Administrativo 

 (Sul e Norte) (Órgão supremo em todo o território) 

 

 

Processos extrajudiciais de resolução de litígios 
 A resolução alternativa evidencia uma informalização da justiça, através de 

novos modelos e novas aplicações de modelos já existentes. A existência de 

alternativas reconhece a insuficiência dos meios judiciais. A resolução de conflitos 

judiciais é um movimento heterogéneo (diversas modalidades) para a obtenção de 

uma justiça mais consensual. 

 

 Como meios atuais consideram-se a mediação e conciliação (não-decisórios) e 

arbitrais voluntários e Julgados de Paz (verdadeiros tribunais). 

 

 Mediação: Por um terceiro neutro (mediador) no auxílio às partes para 

encontrar uma solução para o seu conflito; Sem poder decisório; Resultados 

carecem de ratificação para serem vinculativos; Familiar e Penal. 

 Arbitragem: Atribuição das partes, em comum acordo, a um terceiro (árbitro) 

de poder decisório e vinculativo na resolução do litígio; Decisão equivalente a 

uma sentença de 1ª instância; Aplicável a qualquer litígio que não diga respeito 
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a direitos indisponíveis; Recurso a um tribunal ad hoc ou a um centro de 

arbitragem. 

 Julgados de Paz: Simplicidade, imparcialidade, oralidade e rapidez processual 

(privilegia a proximidade e participação ativa das partes na condução do 

processo); Competência apenas declarativa (Direito Civil patrimonial, 

indemnizações cíveis). Fases: Pré-Mediação (explicar em que consiste e 

verificar a predisposição das partes para um possível acordo); Mediação 

(proposição de um acordo às partes pelo mediador). Se houver acordo, este é 

homologado pelo juiz assumindo valor de sentença. Se não houver acordo, 

procede-se a uma audiência de julgamento e à redação escrita da sentença 

pelo juiz de paz. 

 

Argumentação Jurídica 
    

Tópica 
Tópica (ciência dos lugares): Antiga técnica de encontrar soluções no domínio dos 

saberes problemáticos, dada a falta de evidência do Direito. Como sistema aberto, em 

muitos casos é impossível extrair a solução de uma norma jurídica específica, viste que 

a determinação do Direito não é um mero ato de subsunção. 

       A tópica caracteriza-se pelo pensamento problemático, raciocínio através do 

caso/problema e não da norma/solução. A legitimação da solução assenta no consenso 

e aceitação geral da comunidade jurídica. 

       Esta corrente preocupa-se em encontrar tópicos jurídicos, ou seja, argumentos 

válidos para fundamentação das soluções jurídicas, compatíveis com a concordância 

geral. 

       O método tópico argumentativo divide-se em dois momentos: a arte de encontrar 

argumentos (considerando todos os pontos de vista) e sua hierarquização 

(devidamente fundamentada, racionalizada e positivada, no consenso do auditório). 

 

Teorias argumentativas 
   Schneider: A argumentação precede a decisão e carece de fundamentação. 
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   Alexy (teoria prescritiva): Distinção entre uma justificação interna (resultado lógico 

das premissas) e externa (correcção das premissas). 

   Neumann (teoria interpretativa): A correcção de uma decisão passa pelos critérios de 

racionalidade e razoabilidade dos argumentos que a fundamentem. 

   Kaufmann (teoria empírica): Consideração da vontade do legislador histórico numa 

análise rigorosa dos problemas e empírica dos argumentos jurisprudenciais. 

 

        A teoria da argumentação intervém na decisão de casos (juiz recorre aos 

argumentos disponíveis para ganhar o assentimento e a participação do público em 

geral pois todas as possibilidades de decisão devem ser fundamentadas), na 

interpretação de normas (crítica à teoria interpretativa, o número de argumentos 

admissíveis deve ser ilimitado) e na consideração dos princípios jurídicos (permitem 

soluções equilibradas). 

       Os argumentos são utilizados para justificar a interpretação extensiva 

       A argumentação pode ser usada estrategicamente até certo ponto, como forma de 

aumentar o poder negocial através de uma linguagem de interesse público, persuasiva 

e dissimulada na venda de interesses e objetivos particulares. 

 

Alguns argumentos 

 Igualdade de razão: Se a norma é aplicável a uma dada situação, então é 

também aplicável a uma situação idêntica. 

 Maioria de razão: Se uma norma é aplicável a uma situação de importância e 

nível superior, então é também aplicável a uma situação de nível inferior. Se for 

aplicável a mais, é aplicável a menos.  

 A contrário sensu: Se a norma é aplicável a uma dada situação, então não é 

aplicável à situação contrária. Significa que: de uma norma excecional deduzes 

um regime geral que se vai aplicar a todos os casos que se oponham ao regime 

definido na norma excecional. 
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Repetitório de Perguntas 
 

1. O que é uma norma e qual a sua função? 
2. Qual a estrutura, as características e a classificação das normas? 
3. Distingue normas comuns de normas excecionais e normas gerais de normas 
especiais. 
4. Distingue normas injuntivas de normas supletivas. 
5. Distingue normas locais, regionais e universais. 
6. Distingue normas completas de normas incompletas. 
7. Define ficções legais, normas remissivas e normas de conflitos. 
8. Qual a distinção entre normas e princípios? Que diferentes formas de enunciação 
podem adotar os princípios nas normas que os contém?  
9. Enumera as várias funções dos princípios. 
10. Como difere a estrutura dos princípios? 
11. Distingue direito público de direito privado. 
12. No âmbito da interpretação, em que diferem a Teoria Clássica da Teoria Atualista? 
13. Distingue interpretação autêntica de interpretação doutrinal. Explicita as correntes 
subjetivista da objetivista, contrastando-as. 
14. Enumera e relaciona os vários elementos de interpretação. 
15. Quais as diferentes formas de interpretação, com base na 
concordância/discordância com/contra a letra da lei? 
16. Expõe a teoria realista de Hart, distinguindo normas primárias e secundárias, regras 
de comportamento e regras de reconhecimento, visão interna e visão externa. 
17. Como se distingue a teoria dos princípios de Dworkin, em alternativa à teoria 
realista? 
18. Expõe a abordagem comunicacional de Habermas. 
19. Como se caracteriza a teoria sistémica de Luhmann? 
20. Em que consiste a integração de lacunas? Dá dois exemplos de processos de 
integração. 
21. Distingue inexistência, invalidade e ineficácia do ato legislativo. 
22. O que é o vacatio legis? 
23. Enumera e define os diferentes tipos de revogação de uma norma. 
24. Qual é a estrutura típica de uma norma? 
25. Define presunções legais, cláusulas gerais e conceitos indeterminados. 
26. Quais as diferentes resolução de conflitos de normas no espaço e no tempo? 
27. Quais as características das normas de conflito? 
28. Expõe os princípios gerais e as principais regras do Direto Internacional Público 
português, com base em fatores como a natalidade ou o território, por exemplo. 
29. O que significa a tutela estadual na aplicação do direito? 
30. Contrasta direito material com direito processual. 
31. Distingue jurisdição civil de jurisdição administrativa. 
32. Define mediação, arbitragem e julgados de paz. 
33. Enumera e caracteriza algumas teorias argumentativas. 
34. Expõe alguns tipos de argumentos. 
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