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3. Nome da Unidade Curricular 

História da Justiça (2h/semana) 

 
4. Tema / matéria a leccionar 

 
A independência do poder judicial: uma realidade, um mito ou uma preocupação transversal a todo 
o período contemporâneo? 
 

 
5. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver) e avaliação 

 
Assente no respeito pelo princípio da separação de poderes que as constituições do início do período 
contemporâneo consagraram como resposta aos abusos perpetrados pelo Absolutismo, adoptando, ora 
uma redacção mais vincada ora mais subtil ou moderada; a independência do poder judicial revelou-
se como o garante da verdadeira administração da justiça. Discutida, desde as primeiras décadas do 
século XIX, por processualistas, constitucionalistas, teóricos e filósofos do direito, assim como por 
historiadores do direito; e aplicada por distintos e inúmeros governos, cedo foi possível denotar 
algumas fragilidades que se convolaram em preocupações estruturais. Por outras palavras, desde essa 
época, a trajectória traçada transportou-nos da assunção da celebérrima expressão imortalizada por 
Montesquieu aos movimentos extremados do activismo judiciário, a par de outras tendências 
judicializantes. Neste contexto, e tendo por base uma perspectiva histórico-jurídica, os alunos são 
convidados, no presente seminário, por um lado, a analisar a génese e evolução do modelo judiciário 
implementado no território continental português e nas províncias ultramarinas, sendo sempre que 
possível estabelecida uma análise de direito comparado. Por outro, é proposta a reflexão em torno das 
grandes temáticas que delinearam e continuam a definir a Justiça, sendo dada, no presente ano lectivo, 
a atenção ao princípio da independência do poder judicial como forma de assegurar a prossecução dos 
direitos fundamentais. 
 
Os diferentes aspectos do programa ministrado serão ilustrados e acompanhados com a análise da 
legislação vigente, assim como da abordagem de textos doutrinários e decisões judiciais, sendo 
incentivado o debate.  
 
Ao longo do curso serão ainda convidadas individualidades de destaque do universo judiciário 
permitindo ao aluno um conhecimento mais detalhado das temáticas em apreço. 
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Como apoio à leccionação/exposição dos seminários encontra-se disponível o acesso à plataforma 
moodle [elearning da disciplina em questão- História da Justiça] onde os alunos podem encontrar, 
sempre que possível, textos digitalizados ou em acesso livre que se relacionem com a matéria abordada, 
de modo a aprofundar os conteúdos ministrados e a poderem ser utilizados como instrumentos na 
investigação necessária à elaboração dos relatórios finais. 
 
A avaliação pauta-se segundo o disposto no Regulamento de Avaliação da FDL, correspondendo à 
elaboração de um Relatório escrito que será exposto oralmente numa das aulas, seguido do respectivo 
debate pelos alunos. 
 

 
 
 
6. Conteúdos programáticos 

 
I. Os antecedentes do modelo judiciário português (período medieval e moderno): 
a.  O poder judicial enquanto manifestação do poder régio. A justiça como virtude.  
b.  As instituições judiciárias, a sua especialização e profissionalização. A obediência à lei.  
c.  Os recursos. A fundamentação das sentenças.  
d.  Direito e justiça; 
e.  O bom juiz; 
f. O arbítrio judicial; 
g. “Julgar contra o Direito”; 
h. Os ofícios da justiça; 
i. As inspecções e correições. 

 
II. Período Contemporâneo:  

1.  Liberalismo, separação de poderes e poder judiciário.  
2. A construção de uma “nova” justiça; 

2.1: A justiça comum, especial e excepcional (os tribunais políticos); 
3.  Origem e independência do poder judicial; 
4. Os tribunais superiores; 
5. A resposta judicial Novecentista; 
6. Instrumentos da justiça (a uniformização da jurisprudência a ditadura da lei e o poder de julgar); 
7. O tempo e o lugar da justiça. O activismo. A constante ameaça dos media. 
8.  A Justiça Constitucional; 
9. Os actores judiciários; 
10. Os Conselhos Disciplinares; 
11. A politização da Justiça e a judicialização da política; 
12. Entre a actual crise judiciária e o sonho de uma justiça global; 
13. Algumas fragilidades da justiça do século XXI. 
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