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ÍNDICE DA APRESENTAÇÃO

 Conteúdo essencial do trabalho de análise de jurisprudência

 Identificação da questão jurídica

 Exposição da factualidade do caso

 Exposição da questão jurídica

 Análise crítica da questão jurídica por referência à factualidade

 Questões a considerar

 Estrutura do trabalho

 Importância relativa da factualidade subjacente

 Jurisprudência europeia e internacional

 Votos dissidentes



CONTEÚDO 

ESSENCIAL DO 

TRABALHO DE 

ANÁLISE DE 

JURISPRUDÊNCIA

 Identificação da questão 
jurídica

 Exposição da 
factualidade do caso

 Exposição da questão 
jurídica

 Análise crítica da 
questão jurídica por 
referência à factualidade



IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO JURÍDICA

Questão
jurídica

•Breve identificação do 
problema jurídico que irá 
ser analisado, sendo que 
esse será o único foco em 
toda a análise da decisão



EXPOSIÇÃO DA FACTUALIDADE DO CASO

Factualidade Expor sumariamente os factos relevantes 

Adaptar o desenvolvimento dos factos à 
dimensão do trabalho

Depurar os factos da decisão em função da 
questão jurídica



EXPOSIÇÃO DA QUESTÃO JURÍDICA

Direito Apresentar a análise efetuada pelo Tribunal

Analisar a doutrina e jurisprudência quanto à questão 
jurídica e confrontá-la com a decisão tomada

Apontar a título preliminar as insuficiências/valências 
da decisão



ANÁLISE CRÍTICA DA QUESTÃO JURÍDICA POR REFERÊNCIA À 

FACTUALIDADE

Análise crítica

Identificar concretamente 
onde reside a 

concordância/discordância

Relacionar a factualidade 
com a questão jurídica, 
designadamente para 

efeitos de assumir como 
poderia a posição ser 

diferente se a factualidade 
tivesse diferentes 

contornos

Identificar as 
normas/princípios que 
depõem em sentido 

contrário; Identificar a 
interpretação mais correta
sem mudança de normas 

ou princípios

Concordância ou 
discordância sustentada



QUESTÕES A 

CONSIDERAR

 Estrutura do trabalho

 Importância relativa da 

factualidade subjacente

 Jurisprudência europeia e 

internacional

 Votos dissidentes



ESTRUTURA DO TRABALHO

Estrutura

Introdução

Identificação 
do acórdão

Identificação 
da questão 

jurídica

Desenvolvimento

Factualidade Direito
Opinião 
crítica

Conclusão

Súmula 
conclusiva



IMPORTÂNCIA RELATIVA DA FACTUALIDADE SUBJACENTE

Decisão de 1.ª 
instância

Análise simples 
da factualidade

Acórdão das 
Relações

Verificação da 
eventual 

alteração da 
factualidade e 
seu reflexo na 
decisão final

Acórdão do 
Supremo Tribunal de 

Justiça

Importância 
relativa da 

factualidade se 
apenas estiver 

em causa a 
questão de 

Direito

Acórdão do Tribunal 
Constitucional

Pouca 
importância da 

factualidade 
subjacente



JURISPRUDÊNCIA EUROPEIA E INTERNACIONAL

Atender ao Sistema 
jurídico em causa

Atender aos poderes
cognitivos do Tribunal



VOTOS DISSIDENTES

O voto vencido de hoje pode ser a 
jurisprudência de amanhã

• “The Great Dissenter”

• Caso especial do Tribunal Constitucional



MUITO OBRIGADA!

CONTACTO: JOANAREISBARATA@GMAIL.COM


