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A metódica é uma proposta para promover uma análise sistemática de um caso concreto. Um 
“caso concreto” diz-se quando se analisa uma situação real e com base nesta identifica-se o 
caminho a ser percorrido quando da determinação da resposta que o direito posso dar à situação 
específica. 
O processo analítico de um caso concreto passa pelos seguintes passos essenciais: 

(1) Qual é a natureza do caso (civil, penal e/ou administrativo)? 
(2) Qual é a lei aplicável? (em relação ao tempo e espaço/local)? 
(3) É possível acionar o problema em juízo? (prescrição – em relação ao tempo)? 
(4) Caso sim ao número (3), em que tribunal? (razão matéria e território/local) 
(5) É imputável ao arguido/réu? (questão de idade, de estado mental, legitimidade das 

partes, etc) 
(6) Mérito da causa 

 
Os passos 1 e 2 são relevantes sobre a matéria, e estão diretamente relacionados com os Ramos 
de Direito.  
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Os critérios 3 até 5 são procedimentais ou formais. O último critério é um critério de matéria, de 
substância que diz respeito à determinação material da causa (quer dizer, quem ganha e quem 
perde). 

 
Relembrando a diferença entre os casos de natureza civil e criminal, considerando a sua função 
e o resultado que espera atingir. 

Relembrando ainda que para ser da área penal devem os factos enquadrarem especificamente 
um ilícito criminal – um crime específico previsto em lei penal. Não se pode “distorcer” os factos 
ou acrescer aos factos informação com a intenção de que o caso em concreto preencha os 
critérios/elementos de um crime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por vezes um caso tem duas ou mais naturezas, sendo que a indemnização civil – reparação – é 
verdadeiramente de natureza civil, sendo somente para assegurar a efetividade do processo 
judicial realizada quando da conclusão do processo penal, assim poupando/salvando tempo e 
recursos do Estado e para a pessoa que deve ser reparada. 

Há sem sombra de dúvidas uma relação próxima entre as duas áreas, mas não se pode confundir 
e não se pode criar um caso criminal, quando não exista um crime verdadeiro para responder. 


