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Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

Professora Doutora Sílvia Isabel dos Anjos Caetano Alves (2 horas) 

 

Outros docentes na unidade curricular 

 

 

Conteúdos programáticos 

I. PARTE 

DIREITO E MORAL 

§ 1. Os jusnaturalismos e os positivismos. As raízes do positivismo. O ocaso e o renascimento do jusnaturalismo. A 

"superação de uma guerra de trincheiras"? 

§ 2. Para além do positivismo e do jusnaturalismo? A “terceira via”. Conceito “não positivista” de direito. Neo-

jusnaturalismo.  

§ 3. Pós-modernidade e pós-positivismo: algo de novo ou a angústia da transição?  

§ 4. E os cidadãos? Resistência e desobediência civil. 

 

II. PARTE 

NATUREZA DA FUNÇÃO JUDICIAL 

§ 1. A raiz do problema: a crítica setecentista do “arbitrium judicis” e um certo positivismo. 

§ 2. A natureza criativa da função judicial sob o domínio positivista. Kantarowicz. Kelsen. 

§ 3. Dworkin e Hart: o debate. 

§ 4. Quando os juízes pensam como pensam os juízes. Cardozo. Posner.  

§ 5. Discricionaridade judicial “versus” ativismo judicial. "Politização" da justiça e "judicialização" da política. 

 

 

Metodologias de ensino (em especial, as metodologias de ensino à distância utilizadas na unidade curricular) 

a. Plataforma Zoom-Colibri; 
b. Plataforma de E-Learning ULisboa Moodle (para envio de textos) 
c. Envio de emails através do sistema Fénix (que permite a comunicação com o conjunto de alunos inscritos na 
mesma turma).  
O contacto personalizado com os alunos mantém-se, privilegiando o email, sem prejuízo do recurso a outras 

ferramentas. 

 

Elementos de avaliação e respetiva ponderação 

A avaliação, durante o segundo semestre, estará centrada no processo de elaboração e acompanhamento da 

elaboração dos relatórios.  

 

Bibliografia principal 

Os temas do programa serão analisados e debatidos através de textos de Autores como Thomas Hobbes (1588-1674, 
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Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Immanuel Kant (1724-1804), Friedrich-Carl von Savigny (1779-1861), John 

Austin (1790-1859), Rudolf von Ihering (1818-1892), Oliver Wendell Holmes (1841-1935), Benjamin Nathan Cardozo 

(1870-1928), Roscoe Pound (1870-1964), Herman Kantorowicz (1877-1940), Gustav Radbruch (1878-1949), Hans 

Kelsen (1881-1973), Michel Villey (1914-1988), Herbert Hart (1907-1992), John Rawls (1921-2002), Arthur 

Kaufmann (1923-2001), Ronald Dworkin (1931-2013), António Castanheira Neves (1929-), Richard Posner (1939-), 

John Finnis (1940-) e Robert Alexy (1945-). A bibliografia de referência inclui ainda Autores como Luís Cabral de 

Moncada, Antonio Truyol y Serra, Stamatios Tzitzis, António Manuel Hespanha, Manuel Atienza, António Barbas 

Homem e Sílvia Alves. 

 


