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Introdução 

 

 Os países estão divididos administra e juridicamente. Contudo, é possível a 

existência de variações entre os vários ordenamentos jurídicos e há estados que 

têm, dentro de si, vários ordenamentos jurídicos. 

 

 

 

 

 A questão do Direito Comparado é uma questão doutrinária, muda consoante a 

análise e ponto de vista dos autores. 

 Nos países de Common Law o advogado é a figura central. H´s mais oralidade. 

   Ex.: nos EUA quase tudo se joga no julgamento. 

 Por seu turno, nos países de famílias Romano-Germânicos, o centro das situações, 

aquele que tem o papel mais relevante é o juiz (ambiente mais sério e menos 

“teatral” que os de Common Law). 

   Ex.: na Alemanha há papel e decisões do/no julgamento. 

 

 O ordenamento jurídico português é mais do que em qualquer outro, em papel 

(tudo por escrito antes do julgamento). 

 

 

 

 

 

 Sendo, então, uma das funções do Direito Comparado a 

classificação dos vários ordenamentos. 
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Sistemas Jurídicos 

 

 Diversidade 

i. Comércio internacional: 

a) o comércio entre os estados influencia as decisões jurídicas a tomar, 

pois é necessário ter em conta a legislação vigente nos países 

envolvidos;  

b) À que fazer a comparação entre os ordenamentos jurídicos para 

analisar qual o direito aplicável às situações;  

c) À que ter em conta os prós e contras do contrato celebrado. Neste caso, 

as partes têm que decidir qual o direito que resolve os possíveis 

conflitos (convém que seja um terceiro), ou então recorre-se ao 

tribunal arbitral (tribunal de direito de resolução de litígios em 

contratos internacionais). 

ii. Fluxos Migratórios. 

iii. Globalização. 

 

 Causa da Diversidade 

i. Desenvolvimento económico, social e cultural. 

ii. Factores geográficos e demográficos. 

iii. Vissitudes históricas e religiosas. 

 

 

 

 

Sistemas Jurídicos Comparados                                                               Direito Comparado 

  

 

 

 Comparação entre Ordenamentos 

Jurídicos diversos. Compara 

problemas/questões concretas. 

Comparação entre Direitos. Trata 

aspectos gerais, mais amplos. Mais 

abrangente. 
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Nota: Objecto do Direito Comparado – Micro e Macrocomparação. 

 

Comparação de Direitos (Direito Objectivo) 

 

É importante referir que “Direitos” tem, nesta expressão, sentido equivalente a sistemas 

jurídicos. 

Comparação – actividade que consiste em estabelecer semelhanças e diferenças (nota: a 

mera análise de um ordenamento não é comparação). 

 Direitos (vários sentidos) – comparação de normas jurídicas específicas: 

i. Direito Subjectivo. 

ii. Direito Objectivo.  

iii. Ciência do Direito. 

 

 Modalidades 

i. Macrocomparação – comparação entre sistemas jurídicos tomados na sua 

globalidade (Sistemas Jurídicos Comparados). 

ii. Microcomparação – comparação das soluções para problemas jurídicos 

concretos em ordenamentos jurídicos diversos. 

iii. Megacomparação – comparação entre famílias de Direitos. 

iv. Mesocomparação – comparação entre Ramos de Direito, entre Macro e 

Microcomparação. 

 

 Contudo, é necessário salientar que nem sempre o conceito de direito comparado 

foi utilizado com o significado que é nos dias de hoje. Foi apenas no séc XX que 

os autores conceberam o direito comparado como uma “disciplina normativa e 

teleológica”, cujo fim seria “dar aos homens regras de conduta e de acção”. 

Mas, quando o direito comparado se libertou da sua fase juvenil ficou mais claro 

que o critério deveria ser resolvido sem recurso às suas funções ou aos resultados 

Relembrar 

Definições 
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esperados. Assim o objecto do direito comparado desfuncionalizou-se, sendo hoje 

delimitado de modo neutro por referência às realidades jurídicas em comparação. 

 

Objecto do Direito Comparado  

 Geralmente indicam-se ordens jurídicas nacionais ou sistemas jurídicos. 

 Alguns comparatistas procuraram ser mais precisos e indicaram como objecto do 

direito comparado as normas jurídicas, regras e instituições jurídicas, ideias e 

instituições. No entanto não é preciso ir-se tão longe, pois essa matéria já diz 

respeito ao âmbito da metodologia. 

 A comparação pressupõe logicamnete uma pluralidade de objectos que, deverá 

decorrer da diversidade das ordens jurídicas a comparar. Sem prejuízo de uma 

perspectiva histórica, a comparação do direito comparado tende a ser actual e 

sincrónica/horizontal, reportando-se à situação contemporânea e cada um dos 

sistemas juridicos em comparação. 

 

Em suma: Concluímos então que o objecto do direito comparado é formado pela 

comparação (tendencialmente sincrónica e actual) entre ordens jurídicas, podendo estas 

ser consideradas quer na sua globalidade quer em relação a algum instituto, conjunto 

de institutos ou normas.  

 

Análise de Direitos Estrangeiros (diferente de Direito Comparado) 

 

 Direito Comparado pressupõe o conhecimentos de direitos estrangeiros (pelo 

menos um, para que se tenha algo com que comparar), mas é mais do que o 

simples estudo desses. 

 Necessidade de aplicação do método comparativo (que permite distuinguir o 

Direito Comparado do mero conhecimento de direitos estrangeiros) e 

apresentação de conclusões (síntese comparativa – último momento da 

comparação). 

 Importância do conhecimento de direitos estrangeiros: 



 

5 
 

i. Ajuda à percepção de questões jurídicas não resolvidas no nosso 

ordenamento jurídico, por exemplo. 

ii. Apoio à legislação (com a ajuda da comparação do direito, de modo a 

perceber qual a melhor solução para o nosso ordenamernto jurídico). 

 

Direito Comparado NÃO é, de TODO, a mera justaposição de informações sobre 

diferentes ordens jurídicas ou sobre o regime jurídico de institutos jurídicos afins 

em diferentes ordens jurídicas (p.14). 

 

Percursores do Direito Comparado 

 Aristóteles, na Antiga Grécia. 

 Dumoulin (séc. XVI). 

 Montesquieu. 

 Leibniz, em 1667. 

 No caso português, demarca-se a “Lei da Boa Razão”, de 1769. 

(pp.15/16 – ponto 7 e 8). 

 

Funções do Direito Comparado 

 

A enunciação das funções do Direito Comparado tem sido uma preocupação constante 

dos comparatistas, empenhados em contrariar a hegemonia das disciplinas jurídicas de 

matriz nacional. 

 Funções “utópicas” e funções “realistas”: 

i. Alguns comparatistas acreditam que o direito comparado pode contribuir 

para a descoberta de tendências universais ou pode influenciar o devir das 

instituições – funções utópicas (ex.: p.17). 

ii. No entanto, existe ainda outro ponto de vista, amis céptico, que vê o direito 

comparado com uma função mais realista, ou seja, apela à defesa deste 

direito como uma ciência que tem uma investigação com finalidades 
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utilitárias ou pode também ter uma função “pura”, de natureza cultural em 

que está ausente qualquer objecto pragmático. 

 Funções ligadas ao direito nacional, isto porque os resultados da comparação são 

frequentemente postos ao serviço do direito nacional, com alguma das seguintes 

funções: 

i. Melhor conhecimento do sistema jurídico e seus institutos. 

ii. Interpretação de normas jurídicas. 

iii. Aplicação de regras de direito, com destaque para as de direito 

internacional privado e para aquelas cuja aplicação dependa de 

reciprocidade ou que deem prevalência ao direito mais favorável. 

iv. Integração de lacunas quando a liberdade do julgador possa apoiar-se em 

tendências verificadas noutros direitos. 

v. Instrumento de política legislativa. 

 Algumas destas funções podem ser também ser desemprenhadas pelo 

simples recurso a um ou mais direitos estrangeiros. No domínio da política 

legislativa esta utilização costuma ser chamada de “plágio feliz”. As 

funções próprias do direito comparado só começam quando precedida de 

confronto conclusivo entre as várias ordens jurídicas. 

 O direito comparado é também meio eficaz para o correcto funcionamento 

e aplicação de direitos estrangeiros. Os juristas que estudaram a 

macrocomparação ficam mais aptos a desemprenhar diversos papéis (p.18 

– quatro pontos iniciais). 

 Funções de uniformização e harmonização de direitos. (ex.: convenções, 

entidades supranacionais, legislação da UE com base no Direito Comparado dos 

estados-membros). 

i. Uniformização – tornar tudo igual (ex.: regulamentos). Pode ser regional 

ou de vocação universal (ex.: p18). 

ii. Harmonização – aspectos gerais comuns, com necessidade de respeito por 

todos, mas a via/o direito pode ser diferente de estado para estado. São 

instrumentos de harmonização as directivas da UE (carácter vinculativo) 

e as leis-modelo da CNUDCI. Estas duas têm em comum o espaço de 

liberdade de que os Estados usufruem quando procedem à sua 

transposição. 
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Conceito de Direito Uniforme –em sentido próprio e restrito significa a existência de 

normas jurídicas iguais em ordenamentos jurídicos distintos por efeito de um acto de 

direito internacional. 

O Direito Uniforme pressupõe estudos de direito comparado (microcomparação) relativos 

ao instituto cuja unificação se pretende. O direito comparado mostra-se também útil como 

elemento de interpretação das convenções de direito uniforme,pois ajuda a compreender 

a origem e o alcance das concretas soluções adoptadas, assim como o modo como são 

aplicadas em diferentes jurisdições. 

 Funções ligadas à construção de regras de aplicação subsidiária. Certos tratados 

internacionais preveem a aplicação, a título subsidiário, de princípios gerais 

comuns a diversas ordens jurídicas, que só podem ser detectados pela comparação 

entre essas ordens jurídicas (p.19, exemplos). 

 

 Funções de cultura jurídica, talvez a mais importante e mais nobre função do 

direito comparado. O direito comparado é ciência auxiliar de todas as disciplinas 

jurídicas. No limite, poderá dizer-se (Zweigert) que, sem direito comparado, não 

há verdadeira ciência jurídica. O direito comparado é também ciência auxiliar de 

outras ciências que têm o direito por objecto, em especial aquelas cujo objecto 

não se circunscreve por natureza a um direito nacional (mais amplo, por assim 

dizer). Mas esta “ciência auxiliar” é ainda um meio de formação dos juristas em 

geral. 

 

A formação comparativa contraria as tendências para a autossuficiência e o 

chauvinismo, o isolacionismo e o provincianismo. 

 

 

Ler: pp. 20 e 21 
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Método do Direito Comparado 

 

 No Direito Comparado há uma relação íntima entre o método de investigação e o 

método deensino, ambos, por sua vez, determinados pela especificidade do seu 

objecto comum. 

A metodologia da comparação jurídica suscita, então duas ordens de problemas: 

o que se compara (objecto da comparação – formado por sistemas e institutos 

jurídicos e é sempre plural) e como se compara (processo de comparação). 

Contudo, a selacção de termos da comparação coloca sempre o problema da 

comparabilidade (p. 20, ponto 14bis.). 

 Delimitar os elementos a comparar (em função do nosso caso em questão). 

 Analisar os elementos. 

 Reconhecer semelhanças e diferenças (comparação em si). 

 

Macrocomparação – realiza-se pela comparação entre sistemas jurídicos considerados na 

sua globalidade (= sistemas jurídicos comparados). 

 

Selecção dos elementos determinantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos internos, 

estritamente jurídicos  

-ensino do direito e formação dos 

juristas. 

 

-concepção do direito. 

- estrutura das regras jurídicas. 

 

-funcionamento das instituições 

constitucionais. 

 

-fontes de Direito. 

-organização judiciária. 

 

- profissões jurídicas. 

 

-descoberta do direito aplicável. 

Elementos externos ou 

metajurídicos 

-relações entre o sistema jurídico 

e outros sistemas (religião, 

moral). 

 

-posição do indivíduo e dos 

grupos na sociedade. 

 

-outros valores fundamentais que 

inspiram a ordem jurídica. 

 

-influência linguística e cultural. 

  

-influência geográfica. 

 

-organização económica e social 

 

Elementos históricos do 

ordenamento jurídico 
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Conceito de sistemas juridicos – conjuntos coerentes de normas e instituições jurídicas 

que vigoram em relação a um dado espaço/ou a uma certa comunidade. O critério que, n 

actualidade, confere unidade a cada um dos sistemas jurídicos e permite distingui-los é, 

normalmente, o da organização política estadual, mas pode também derivar da 

subsistência de autonomia jurídica no inteiror do mesmo Estado ou direitos de 

comunidades tradicionais no âmbito de Estados soberanos. 

Em sentido lato, a macrocomparação abrange tanto a comparação entre ordens jurídicas 

como também a comparação entre famílias de direitos. 

 

 

 Na macrocomparação não se comparam todos os sistemas jurídicos nem todos os 

elementos dos sistemas jurídicos em comparação. Procede-se a comparações 

globais através de um método que procura relacionar elementos estruturantes 

homólogos de dois ou mais sistemas. 

 Tarefas da macrocomparação: 

1. Comparação entre ordens jurídicas. 

2. Classsificação e/ou agrupamento dos sistemas jurídicos em 

famílias/círculos de direitos. 

3. Comparação entre famílias de direitos (tarefa que se denomina por 

“megacomparação”). 

 

Grelha Comparativa (fundamental em ambas as comparações) 

a. Desdobra-se em 3 planos correspondentes aos 3 elementos e aos planos 

correspondentes às ordens jurídicas em questão. 

b. Temos ainda o somatório dos elementos da ordem jurídica e as relações 

comparativas dos elemntos. 

c. O último quadrado (canto inf. Direito), é a conclusão da comparação. 
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Ler: pp. 22 até 26 

 

Microcomparação – comparação entre institutos jurídicos afins e ordens jurídicas 

diferentes. 

 

Conceito de institutos jurídicos – conjunto de normas, princípios, instituições e 

organizações de natureza jurídica que, numa dada ordem jurídica, possam ser tomados 

unitariamente sob certa perspectiva ou critério. 

 

 

 

 Relevância da selacção dos elementos a comparar. 

 O objecto (instituto jurídico) – a questão em si, o próprio problema - tem que ser 

comparável. 

 Critério Funcional – comparação em função do problema que se pretende resolver. 

 

Concluimos assim que a delimitação dos institutos a comparar é variável consoante o 

fim que se tem em vista com o processo. Não há pois um critério único pelo qual se defina 

a amplitude dos institutos jurídicos, que podem por isso ter entre si relações de exclusão, 

de inclusão ou de intersepção. 

 

Selecção de Ordens Jurídicas a comparar 

 Quando esteja em causa a qualificação ou outra questão de Direito Internacional 

Privado, a comparação deve restringir-se às ordens jurídicas que estejam em 

contacto com a situação controvertida. 

 Adequação ao objectivo da comparação. 

 Relavância dos sistemas jurídicos que “liderem” famílias de direitos, 

normalmento pela sua importância política e económica, mas também relevância 
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do envolvimento de outras ordens jurídicas mais distantes, seja para estabelcer 

contrastes seja para demonstrar o largo espetro de uma norma ou princípio. 

 Na “ciência pura” a escolha tende a coincidir tanto na macro como na 

microcomparação, com a participação das “cabeças de estirpe” de famílias de 

direitos, com as limitações decorrentes dos conhecimentos jurídicos e linguísticos 

do comparatista ou equipa de.  

 O direito nacional em que o comparatista se formou também será geralmente 

incluído entre as ordens jurídicas a comparar. 

 

Grelha Comparativa na Microcomparação – pp. 26 a 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler: pp. 26 até 30 

 

 

Elementos internos 

- que se subdividem em dois 

grupos: 

 Elementos 

característicos dos 

institutos integrados 

no “itinerário 

comparativo”; 

 Elementos 

característicos dos 

institutos que 

constituem o núcleo 

central da 

comparação. 

 

Elementos externos  

-incluindo elementos de 

natureza metajurídica 

(sociais, económicos, 

culturais, religiosos) que, no 

caso, se mostrem 

indispensáveis para a 

compreensão do conjunto de 

institutos em comparação. 

 

 

Elementos históricos do 

ordenamento jurídico 

-podem referir-se de forma 

cumulativa ou alternativa 

tanto aos específicos institutos 

jurídicos em comparção como 

àqueles que se encontrem no 

seu itinerário sistemático. 
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Processo Comparativo – pp. 30 a 34 

 

Três fases – método dos 3 C’s (aplicáveis a qualquer estudo de Direito Comparado): 

 Conhecer (fase analítica). 

 Compreender (fase integrativa).  

 Comparar (síntese comparativa): 

i. Ensaio de explicação das semelhanças e diferenças encontradas. 

ii. Exposição, de preferência em texto escrito, do conjunto de dados apurados 

e respectivas conclusões. 

  

Regras de Conhecimento (grelha comparativa) 

 

Nota: É necessário, para uma boa microcomparação, ter noção da macrocomparação. 

 Utilização de fontes originárias (língua original, obras de direito comparado como 

meio auxiliar de pesquisa). 

 Atenção à complexidade das fontes no sistema jurídico a comparar (antes da 

microcomparação, fazer a macro). 

 Utilização do método da ordem jurídica a comparar. 

 Identificar o direito aplicável (interpretação realista do direito). 

 

 

Regras de Compreensão 

 Importância da macrocomparação para uma boa microcomparação. 

 Necessidade de compreender o direito estrangeiro na sua globalidade. 

 Interligação entre elementos e institutos de direito a comparar. 

 

 

Grelha 
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13 
 

COMPARAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Sumamente: o direito comparado é uma ciência autónoma, que se subdivide em dois 

ramos ou vertentes complementares: macro e microcomparação. 

 

Noção analítica de Direito Comparado 

 

O Direito Comparado pode ser definido de modo analítico como a disciplina que tem por 

objecto estabelecer sistematicamente semelhanças e diferenças entre sistemas jurídicos 

considerados na sua globalidade (macrocomparação) e entre institutos jurídicos afins em 

ordens jurídicas dierentes (microcomparação). 

 

 

Sistemas/Famílias Jurídicas Comparadas 

 

 Critérios para agrupamento em famílias jurídicas: 

i. Critérios simples – são os que utilizam um só elemento como base da 

classificação: 

 Genéticos, como a raça, a influência do direito romano ou de um 

certo modelo de codificação. Estão “abandonados” pois são 

critéios baseados em preconceitos ou de limitada aplicação. 

Síntese comparativa: identificar 

semelhanças e diferenças 
Tarefa Fundamental: sem ela não há 

comparação 
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 Tipológicos, como o da civilização ou da ideologia. A sua 

aplicação está dependente da aceitação da dicotomia que os 

suporta. 

ii. Critérios complexos – são os que recorrem a mais do que um elemento 

como base de classificação. 

 Cumulativos. 

 Estruturais, são os critérios que assentam na semelhança entre 

elementos característicos das ordens jurídicas. 

 Possibilidade de agrupamento dos sistemas jurídicos em função das suas 

características comuns/tendenciais (o agrupamento dos ordenamentos em famílias 

jurídicas depende dos elementos que são usados para considerar a decisão). 

 Famílias de Direito. 

 Funções Pedagógicas; Indicações úteis para a abordagem aos sistemas. 

 Primeiras classificações:  

i. Influência do direito romano 

ii. Critérios genéticos: raça, evolução histórica. 

 

 Classificação mais recente: 

i. Marco importante: Segunda Guerra Mundial. 

ii. Compreensão entre os povos. 

Pretendia-se com isto evitar novos conflitos. 

René David – 1950 

 “Ponto de Vista ideológico” (alusão ao período de Guerra Fria) e “ponto de vista 

técnico” (aspectos técnicos jurídicos, que se relacionam com o próprio direito) 

i. Sistemas Ocidentais. 

ii. Sistemas Socialistas. 

iii. Sistemas de Direito Islâmico. 

iv. Sistemas de Direito Hindu. 

v. Sistemas de Direito Chinês. 
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Inocêncio Galvão Telles - 1999  

 Ponto de vista semelhante ao de René David 

i. Sistema Romanista. 

ii. Sistema anglo-americano. 

iii. Sistema de Direito Muçulmano. 

iv. Sistemas de Direito Hindu. 

v. Sistemas de Direito Chinês. 

 

Oliveira Ascensão – 1997 

 Distinção entre direitos primitivos e direitos civilizados e, dentro destes: 

i. Sistema Ocidental 

a) Subsistema Romanístico. 

b) Subsistema Anglo-Americano. 

c) Direitos dos Países da África Subsaariana. 

 

ii. Sistema Socialista 

a) Sistema Soviético. 

b) Sistema Chinês. 

 

iii. Sistema muçulmano. 

 

 

Arminjon, Nolde e Wolff – 1950 

 Critério da substância (elementos internos; substrato de cada ordenamento 

jurídico – aspectos técnico legais). 

i. Família Francesa. 

ii. Família Germânica. 

iii. Família Inglesa. 

iv. Família Escandinava. 

v. Família de Direitos Islâmicos. 
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vi. Famílias de Direitos Hindu. 

vii. Famílias Russo-Soviética. 

 

 

 

René David – 1964 

 Abandono do ponto de vista ideológico. Postura pragmática. Critério dos 

elementos variáveis e constantes do direito. 

i. Família Romano-Germância.  

ii. Família Anglo-Americana. 

iii. Família dos Direitos Socialistas. 

iv. Grupo de outros sistemas (direitos mais longínquos, logo não se entendem 

bem, daí a classificação). 

 

 

Zweigert e Kotz – 1971 

 Teoria de “estilo” (tal como na arquitectura) 

i. Origem e desenvolvimento histórico. 

ii. Modo de pensar o direito. 

iii. Instituições especialmente distintas. 

iv. Fontes de Direito. 

v. Ideologias. 

 

 Famílias 

i. Direito Romanistas. 

ii. Direito Germânicos. 

iii. Direito Nórdicos. 

iv. Direito de Países de Common Law. 

v. Direito da Família Socialista. 

vi. Direitos Asiáticos. 

Subdivisão da Família Ocidental 
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vii. Direitos Islâmicos. 

viii. Direito Hindu. 

 

Constantinesco 

 Críticas a Zweigert e Kotz 

i. Limitação ao direito privado. 

ii. Sobrevalorização do elemento histórico. 

iii. Autonomia dos direitos nórdicos. 

iv. Instituições especialmente distintas (filiação ilegítima, contrato 

planificado). 

v. Dificuldade da macrocomparação. 

a) Impossibilidade da comparação de todos os elementos/todos os 

ordenamentos jurídicos. 

b) Necessidade de englobar todos os sistemas jurídicos. 

 

vi. Elementos 

a) Concepção e tipo de direito. 

b) Ideologia e o seu papel. 

c) Constituição económica e social. 

d) Liberdades e direitos fundamentais. 

e) Fontes de Direito. 

f) Posição e papel dos juízes. 

g) Interpretação e modo de pensar. 

 

Michael Bogdan – 1994 

 Integração de ordenamentos jurídicos em famílias serve essencialmente para 

efeitos pedagógicos. 

 Rápida panorâmica da diversidade de sistemas jurídicos. 
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Rodolfo Sacco e Antonio Gambaro 

 Crítica do eurocentrismo das classificações anteriores (devido à emergência de 

outras potências. Ex.: países ásia-pacífico; reconhecimento de outros 

ordenamentos jurídicos preponderantes). 

 Pluralismo Jurídico – coexistência da influência europeia e dos modelos 

tradicionais numa mesma sociedade. Ex.: Canadá, Países Africanos 

 Distinção: 

i. Direito condicionado pelo pensamento religioso. 

ii. Direito condicionado pelo poder de um partido político. 

iii. Direito evolui de forma autónoma, submetendo govarnantes e governados. 

 

 Tendências recentes 

i. Crítica das classificações dos sitemas jurídicos em famílias 

a) Multiplicidade de normas aplicáveis em cada ordenamento jurídico. 

b) Falta de neutralidade política. 

 

 

Ugo Mattei – 1997 

 Normas que afectam o comportamento dos indivíduos provêm de três fontes: 

política, direito e religião (ou tradição filosófica).~ 

i. Direitos profissionais (direitos ocidentais). 

ii. Direitos políticos (antigos Estados socialistas da Europa e Estados menos 

desenvolvidos da África e ds América Central e do Sul). 

iii. Direitos tradicionais (países islâmicos, de Direito hindu e outras 

concepções de direito asiáticas ou confucianas). 

 

Husa  

 Distinção entre esferas culturais – qualidades neutrais de “fortalecimento” e 

“enfranquecimento” em cada esfera cultural. 

i. Esfera cultural ocidental. 
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ii. Esfera cultural não-ocidental. 

iii. Esfera cultural híbrida. 

 

 

Rui Pinto Duarte 

 Dificuldades e limites das classificações 

i. Impossibilidade de abranger todos os sistemas jurídicos (perda de 

interesse). 

ii. Não abranger todas as áreas do Direito. Diferença na família entre 

diferentes áreas do Direito (Ex.: Direito Privado e Direito Constitucional). 

 Defende que o agrupamento deve ser o resultado da aplicação da grelha 

comparativa. 

 Dentro do chamado “Mundo Ocidental” devem ser consideradas apenas duas 

famílias: romano-germânica e de common law. 

 

 

Carlos Ferreira de Almeida 

 Síntese dos critérios que têm sido expostos 

i. Critérios Simples: 

a) Genéticos – baseados em preconceitos ou de limitada aplicação. 

b) Tipológicos (critério de civilização) – depende da aceitação da 

dicotomia entre civilizado e primitivo. 

ii. Critérios Complexos: 

a) Cumulativos (Ex.: ideologia e técnica). 

b) Estruturais – semelhança entre elementos característicos/elementos 

determinantes (Constantinesco); Estilo (Zeigert). 
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Dário Moura Vicente 

 Síntese dos critérios que têm sido expostos 

i. Características técnico-jurídicas. 

ii. Filiação cultural e ideológica. 

iii. Combinação dos critérios referidos – critério compositório. 

 

 Família jurídica – “um conjunto de sistemas jurídicos dotados de afinidade 

técnico-jurídica, ideológica e cultural, representativo de determinado conceito de 

direito”. 

 Critério adoptado – o mesmo que é usado no método macrocomparativo, 

integrando elementos componentes da grelha comparativa 

i. Elementos internos. 

ii. Elementos externos. 

iii. Elementos históricos. 
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Grandes Famílias Jurídicas 

 

 Atitude relativista e humilde face ao escasso conhecimento de ordens jurídicas 

mais longínquas. 

 “O critério complexo de classificação adoptado só pode ser aplicado, com 

realismo e rigor, aos direitos europeus e àqueles que mais profundamente 

receberam a sua influência” – Carlos Ferreira de Almeida 

 Dentro dos direitos de raíz europeia existem duas grandes famílias de direitos 

i. Família Romano-Germânica (Zweigert subdivide em: romanística, 

germanística e nórdica). 

ii. Família de Common Law. 

 Dentro da Família Romano-Germânica temos: 

a) Sistemas Jurídicos de matriz Francesa. 

b) Sistemas Jurídicos de matriz Germânica. 

c) Sistemas Jurídicos dos países Nórdicos e Escandinávos. 

d) (Direito Português). 

 É ainda possível referir os Sistemas Jurídicos Híbridos (aqueles que são 

susceptíveis de integração numa dada família jurídica, em virtude dos seus 

Elementos 
externos

Element
os 

culturais

Organiza
ção 

económi
ca e 

social

Valores 
fundame

ntais

Relação 
entre o 

direito e 
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elementos determinantes corresponderem a elementos característicos de mais do 

que uma): 

i. Escócia – recepção do direito romano/união política com Inglaterra. 

ii. Luisiana (EUA) e Quebec (Canadá) – colonização francesa/posterior 

influência dos Estados federados que pertencem à família de common law. 

iii. África do Sul – influência do direito roman (romano-holandês, séc. 

XVII)/common law (importado pelos colonos ingleses). 

iv. Israel – influência do direito de common law/influência de direito romano-

germânico após a criacção do Estado (1948)/influência de direito judaico 

(Ex.: casamento e divórcio). 

 

Sistemas Jurídicos e Famílias Seleccionadas 

 

 Família de Direito Romano-Germânicos 

i. Direito Francês. 

ii. Direito Alemão. 

iii. Direito Portugês. 

 Família de Common Law 

i. Direito Ingês. 

ii. Direito Americano (EUA). 

 

 Família de Direitos Islâmicos. 

 

Análise dos Sistemas Jurídicos e Famílias Seleccionadas 

 

 Família de Direitos Romano-Germânicos 

Sistemas Jurídicos: 

i. Países Latinos ( Portugal Espanha, Itália, França) e Benelux (Bélgica, 

Luxemburgo, Países Baixos); 
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ii. Países Germânicos (Alemanha, Suiça); 

iii. Países Eslavos 

No caso da Rússia existe uma ténue recepção do Direito Romano fruto do esforço da 

ocidentalização nos séculos XVIII e XIX. O Código Civil de 1994 revela este carácter no 

que concerne à liberdade contratual, à propriedade privada. 

 

Nota: alguns sistemas jurídicos que pertencem à família romano-germânica não têm 

códigos. Tratam-se de certos países escandinavos. Esta situação pode levar a que esses 

países  não sejam considerados como parte deste sistema. 

 

Temos ainda como ordenamentos jurídicos pertencentes a este sistema: 

 Países Nórdicos ou Escandinavos (Noruega, Dinamarca, Finlândia, Islândia, 

Suécia); 

 Países do Sudeste Europeu (Grécia, Turquia); 

 Países da América Latina; 

 E ainda outros países colonizados pelos anteriores (chamados sistemas híbridos), 

que têm características romano-germânicas, uns mais acentuados que outros, mas 

todos têm. 

 

 Caracterização 

i. Função essencial do Direito na regulação da vida social, isto é, este 

está no centro da vida social: 

a) Cultura dos Direitos (Von Jhering) 

b) Príncipio do Estado de Direito/Separação de Poderes. 

ii. Importância da Lei (consequência clara da separação de poderes), 

visível na existência dos três órgãos de poder de um estado 

(legislativo, executivo, judicial) nos países de sistema romano-

germânico (marco histórico: revolução francesa que vem marcar a 

diferença entre a função legislativa e a função judicial e é esta que 

demarca as diferenças entre o sistema romano-germânico e os de 
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commom law, onde a separação de poderes é diferente – esta 

influência de poderes evidencia a influência da lei). 

iii. Influência do Direito Romano. 

 

 Designação 

i. Influência do Direito Romano  

ii. Na Idade Média (território romano do ocidente) coexistiam no 

mesmo espaço: 

a) Populações que se regulavam pelo Direito Romano; 

b) Populações (invasoras) que aplicavam essencialmente 

costumes germânicos. 

 

 Similitude Estrutural 

i. Direitos de países de língua e cultura  romana; 

ii. Direitos de países de língua e cultura germânica. 

 

 Elementos históricos 

i. Civilização grega: influência do Direito Romano 

ii. Ideias principais: 

a) Propensão para o racionalismo; 

b) Direito como obra humana e não divina; 

c) Ideia de Estado. 

 

 

 Influência/Recepção do Direito Romano 

i. Elemento importante para a unidade da família de direitos romano-

germânicos 

ii. Recepção: estudo e aplicação do Direito Romano como constava 

da compilação da responsabilidade do imperador Justiniano, o 

Corpus Iuris Civilis (quatro partes: Digesto, Institutas, Código e 

Novelas) 
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iii. Importância do papel das Universidades Europeias, especialmente 

a de Bolonha, onde apenas eram ensinadas as fontes.  

iv. A recepção do Direito Romano nem sempre foi uniforme em todos 

os países. Por ser um direito subsidiário, a sua aplicação estava 

dependente da vigência de outras fontes (livro, pp. 44 e 45).  

 

 Revolução Francesa e o liberalismo  

i. Facto histórico decisivo, tanto ou mais decisivo que a influência do 

Direito Romano, para os elementos internos convergentes das 

ordens jurídicas integradas nesta família de direitos. 

ii. Características: 

a) Separação de poderes: 

 Príncipio que marca a estrutura e o funcionamento das 

instituições constitucionais. 

 Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judicial (o 

Governo tem o poder de lançar decretos-lei) – 

Montesquieu – com particular influência nas 

competências legislativas e no reconhecimento da 

eficácia normativa da função jurisdicional. 

b) Estrutura político-administrativa e organização judiciária: 

 Unidade Política 

 Centralização.  

c) Relevância da Lei: 

 Princípio de Liberdade 

 A lei como expressão da vontade geral, uma vez que é 

votada por representantes do povo. 

d) Propriedade, Contrato e Igualdade Sucessória: 

 Princípio da Igualdade e da Liberdade 

 Propriedade Privada (Princípio da Autonomia Privada 

segundo o qual a cada um cabe a gestão do património 

como bem entender, desde que realizado pelo 

proprietário – Princípio fundamental do Direito 

Privado) 
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 Contrato como manifestação da Autonomia Privada 

 Abolição dos direitos dos filhos primogénitos. 

 

 

 Codificação 

i. Compilação sistemática (coerência), sintética (conjugar as 

características comuns às normas para que não existam repetições; 

aplicáveis a todas as normas) e científica (obediência a certas 

regras de elaboração) das normas legais. Foi a forma encontrada 

para assegurar a concentração e divulgação da lei e o instrumento 

preferido para lhe conferir primazia de entre todas as fontes de 

direito.  

ii. Vantagens: 

a) Segurança Jurídica, Direito mais acessível 

b) Facilidade no cumprimento da lei 

c) Coerência das decisões por parte dos tribunais 

d) Facilidade de interpretação das normas porque elas têm 

problemas em comum. 

 

 Primeiras codificações (rever power point família romano-germânica) – p.46 

i. França – Código Civil 1804 

ii. Portugal – Código Comercial 1833 

iii. Alemanha – Código Penal 1871 

 

 Influência do Direito Romano 

i. Classificação das fontes das Obrigações 

a) Contratuais – resultam do contrato 

b) Delituais – provém da prática de um facto ilícito e não de 

contrato. Extracontratual 

ii. Enriquecimento sem causa (enriquecimento à custa do 

empobrecimento do património de outrém ou do não 

enriquecimento do património de outrém). 
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 Code Civil Francês (1804) 

i. Ponto de partida do movimento codificador 

ii. Sobreviveu até aos dias de hoje, apesar de muitas alterações que 

foi sofrendo ao longo dos anos 

iii. Reproduz o espírito da Revolução Francesa 

iv. Individualismo Liberal 

a) Individualismo – dogma da vontade. O Estado não deve 

intervir, a não ser para garantir o cumprimento dos contratos 

(art. 1134º - os contratos são lei entre as partes, dá-se força de 

lei a um contrato, tem que ser cumprido). Ideia de que, se os 

contratos corresponderem à vontade das partes, são justo. 

b) Propriedade 

 Fim do sistema Feudal de distribuição de terras 

 Plenos poderes conferidos aos proprietários (art. 544º - 

proprietário pode fazer o que bem entender do seu 

património desde que não fija ao estipulado na lei). 

c) Laicismo 

 Reconhecimento de efeitos apenas ao casamento civil 

 Permissão do divórcio 

d) Família Patriarcal 

 O homem como chefe de família 

 Dever de obediência da mulher 

 Incapacidade negocial da mulher 

 

 

 Código Civil Português (1867) – Código Seabra 

i. Elaborado por António Luís de Seabra, juíz no Tribunal da Relação do 

Porto 

iii. Inspiração no Code Civil, em especial na visão individualista 
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iv. Diferença na relevência da religião (reconhecimento do casamento 

católico) 

 

 

 Código Civil Português (1966) 

i. Trabalhos preparatórios iniciados em 1944, por uma comissão 

composta essencialmente por professores universitários 

(Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra), presidida por 

Adriano Vaz Serra 

ii. João de Matos Antunes Varela – Ministro da Justiça entre 1954-

1967 teve um papel preponderante na revisão ministerial  

iii. Fortes semelhanças com a codificação germânica  

iv. Traços fundamentais apontados por Antunes Varela: reacção 

contra o individualismo, colectivismo nacionalista, personalismo 

cristão 

v. Atenuados pela reforma de 1966-1967 (sobretudo no que concerne 

ao Direito da Família e das Sucessões). 

 

Nota: Em Portugal todos os casamentos católicos têm que ser reconhecidos pelo Registo 

Civil. Constituem casamento civil ao mesmo tempo que o constituem católico, isto porque 

assim há um enorme número de responsabilidades civis que são fruto do casameno, como 

por exemplo:  propriedade, o IRS, respondabilidade por dívidas, etc. 
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O Código Cicil Português (decreto-lei), tal como o alemão, é composto por 5 livros: 

1. Parte Geral  

2. Obrigações 

3. Das Coisas 

4. Da Família 

5. Das Sucessões 

 

 

Contrato Típico – contratos previstos na lei 

Contratos Atipicos – não estão previstos na lei   

Contratos Nominados – têm nome 

Contratos Anominados – não têm nome 

Princípio de Tipicidade – estão ilencados na lei, ou seja, estão previstos na lei (ex.: não 

há direitos sem estes estarem previstos na lei). 

Nota: Uso Capião NÃO é direito. 

Nota (aula anterior): A Revolução Frnacesa foi um dos marcos históricos que 

influenciou o desenvolvimento da família Romano-Germânica e marcou o início da 

codificação. 

 

Características Família Romano-Germânica 

 Colonização (elemento externo) – p. 46: 

i. Permitiu a exportação dos sistemas jurídicos dos países 

colonizadores, mesmo depois do final da colonização (ex.: países 

africanos). 

ii. Influência da matriz romano-germânica sente-se com diversas 

graduações. 

iii. Aculturação mais intensa nos casos dos países da América Latina, 

em que os fenómenos de direitos tradicinai são mais residuais). 

Verificar partes que constituem o Código Civil (Índice) 
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 Conceitos Fundamentais 

i. Direito Constituído (regras previstas no Direito e presentes nos 

códigos necessários para a resolução dos casos) e equidade (diz 

respeito à justiça na resolução de um caso concreto (confirmar!!!) 

Este conceito não se relaciona de todo com o conceito Equitity na 

Fmaília de Common Law). Ambos os conceitos dizem respeito às 

formas de aplicação do Direito. 

ii. Distinção entre Direito Público e Direito Privado. 

iii. Distinção entre Direito Material (prevalece sobre o Direito 

Processual) e Direito Processual (refere-se à salvaguarda das 

situações jurídicas activas (relação estabelecida pelo Direito 

Material, partindo deste para o Processual). 

iv. Distinção entre Direito Subjectivo e Direito Objectivo. 

 

 Fontes de Direito 

i. Quanto ao elenco das fontes de direito nós podemos dividi-las 

entre: 

a) Fontes Mediatas (modos de revelação de normas), como é o 

caso da jurisprudência e da doutrina (também consideradas 

como meros meios de revelação do direito). 

b) Fontes Imediatas (modos de criação de normas), tal é o caso 

da lei e do costume (o costume ou fala por si só, logo não pode 

ser uma fonte mediata, ou então não é de todo uma fonte de 

direito). É importante referir que o costume NÃO complementa 

a lei. Esta última é tida, em Portugal e na França, como fonte 

quase exclusiva de criação de direito. 

 O costume tem mais relevância no sistema romano-

germânica do que na de common law. 

ii. Quanto à hierarquia das fontes: 

a) Lei e Costume (esta relação pode assumir-se mais como uma 

relação de paridade e não tanto de hierarquia). 
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b) Jurispridência e Doutrina. 

c) É de suprema importância referir que esta hierarquia é 

semelhante nos três ordenamentos jurídicos em comparação. 

É importante ressalvar que existe uma norma fundamental/de reconhecimento que 

caracteriza as fontes de direito. 

 

 Lei 

i. Temos a criação de uma Constituição escrita em qualquer um dos sistemas 

tratados e esta é colocada no topo da hierarquia das fontes de direito: 

a) Em França: 1958, 5ª República 

b) Na Alemanha: Constituição da República Federal da Alemanha 1949, 

alterada com o Tratado da Unificação de 1990. 

c) Em Portugal: Constituição da República Portuguesa de 1976 

 

 Semelhanças das Constituições acima referidas 

i. Regras Fundamentais sobre a Organização do poder político (democracia 

representativa). 

ii. Elenco de direitos fundamentais. 

 

 Diferenças entre as Constituições acima referidas 

i. Estrutura Unitária (Portugal e Fraça) opondo-se à estrutura federal (RFA), 

onde além da Constituição Federal existem as Constituições dos Lander. 

ii. Modelo semipresidencial adoptado pelas Constituições francesa e 

portuguesa em comparação com uma maior influência parlamentar na 

Constituição alemã.  

iii. Estados de Direito Social (Portugal e RFA), que se opõe a um pendor mais 

liberal (França). 
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 Fiscalização da Constitucionalidade em França (cfr. power point) 

i. Não é atribuída aos tribunais competência para conhcer e, portanto, para 

decidir, questões de constitucionalidade. 

ii. Admite-se agora a ficalização sucessiva concreta** da 

constitucionalidade de normas legais em relação às quais exista a suspeita 

de que atentam contra os direitos e liberdades garantidos pela 

Constituição. 

iii. Conselho Constitucional, que exerce a fiscalização da constitucionalidade 

apenas em abstracto e é limitada a controlo preventivo e circunscrito aos 

domínios da inconstitucionalidade orgânica e da garantia dos direitos 

fundamentais – pode pronunciar-se a pedido da Cour de Cassation (art. 

61º/1 CRF). 

 

Nota**: cfr. Conceitos de fiscalização concreta e abstracta. 

 

 

 Competência legislativa nos 3 ordenamentos jurídicos 

i. Órgãos Legislativos por excelência: assembleias parlamentares. 

ii. Na prática há uma partilha do poder legislativo. Há um aumento 

progressivo do papel do Governo como legislador, através de diversas 

formas: concessão de autorizações legislativas, distinção entre leis 

contendo bases gerais e diplomas legais de deselvolvimento destas, 

exclusividade da iniciativa governamental em certas matérias, 

admissibilidade de competências concorrentes. 

iii. Na Alemanha: distribuição da competência entre os órgãos federais e os 

órgãos estaduais (os Lander). A regra fundamental é a de competência dos 

Lander  sempre que não esteja atribuída à Federação. Porém, na prática 

esta competência não é nem muito grande, nem muito relevante.  

iv. Em Portugal: a autonomia político-administrativa das Regiões Autónomas 

é reconhecida pela Constituição, com implicações ao nível da distribuição 

de competência legislativa. A autonomia legislativa das regiões incide 

sobre matérias indicadas nos respectivos estatutos político-
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administrativos, mas é limitada pois as normas só são aplicáveis nos 

territórios respectivos às regiões. 

v. Em França: os départements d’outre-mer e as collectivités d’outre-mer 

dispõem de autonomia legislativa, maior ou menor consoante o respectivo 

regime político-administrativo. 

 

 Modificações civis 

i. Code Civil (1804) 

ii. Bürgerliches Gesetzbuch (1896) 

iii. Código Civil português (1966) 

iv. Código Civil brasileiro (2002) 

 

 Direito Interno e Direito Internacional 

i. Fontes de Direito Interno e Fontes de Direito Internacional. 

ii. Tratados e Convenções Internacionais (prevalência dos tratados e 

convenções internacionais sobre o Direito Interno dos países, mesmo que 

contrário às constituições internas – primado da UE). Ex.: a CRP trata este 

assunto no art.8º  

iii. Integração no Direito Nacional de normas respeitantes ao direito 

internacional (apenas se a Constituição de um país assim o permitir). 

 

ATENÇÃO!!: artigos de constituições que reconhecem o direito internacional como 

fonte de direito interno 

 

 Direito da União Europeia 

i. Há então que responder à questão: Primazia do direito comunitário ou do 

direito interno? 

a) Temos o princípio do primado do Direito da União Europeia (art.8º/4 

CRP). 

ii. Fontes de Direito Primário. 

iii. Fontes de Direito Derivado: 
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a) Regulamentos: aplicabilidade directa; 

b) Directivas: carecem de transposição, não sendo directamente 

aplicáveis. 

 Têm um efeito directo vertical se as normas forem 

claras, precisas e incondicionais e ainda se 

dispensarem medidas complementares (aplicáveis a 

entidades públicas). 

 Têm efeito directo horizontal por vezes, isto é, entre 

entidades privadas estas não podem ser aplicáveis, caso 

não sejam antecipadamente transpostas (mas temos a 

questão da responsabilidade do estado). 

 

 Costume 

i. Tradicionalmente atribui-se pouca importância ao costume. 

ii. Na França temos a desconfiança por se tratar de uma das principais fontes 

de direito do Antigo Regime e por isso mesmo a lei de aprovação do Code 

Civil revogou expressamente o direito consuetudinário. Apesar disso 

alguns juristas franceses apontam como casos relevantes alguns de 

costume contra legem. 

iii. Em Portugal, seguindo a tradição do positivismo legalista, há uma 

tendencial aversão em relação ao costume – art. 1º CC que promulga que 

o costume não é considerado como fonte imediata de direito (cfr. art. 634º 

do Código Processual Civil). Mas temos ainda a referência a esta questão 

no art. 348º CC. 

Temos que ter em atenção a seguinte questão: Deve ser a lei a fixar as fontes de direito e 

a sua hierarquia? – p. 55 

iv. No caso da Alemanha, no art.2º da lei de introdução ao BGB afirma-se 

que a lei é “qualquer norma jurídica” e esta parece reconhecer o costume 

como fonte de direito, ainda que por equiparação à lei. 

Curiosidade: Costume a par com as leis entre as fontes imediatas. 
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 Jurisprudência 

i. A jurisprudência NÃO é uma fonte imediata de direito. As decisões dos 

tribunais apenas têm efeito num caso concreto, pelo que valem como meio 

mediato ou derivado de conhecimento de direito.  

ii. Diz respeito às decisões tomadas pelos aplicadores do direito/decisões dos 

tribunais (juízes, notários, etc...). 

iii. Quando é uniforme constitui um precedente meramente persuasivo, 

portanto influencia as decisões presentes dos aplicadores de direito pela 

opção sucessiva de igual resolução em vários casos semalhantes e 

anteriores. Contudo, a jurisprudência nem sempre é uniforme, e por 

vezes, em certas matérias, pode ser ocnsiderada como fonte de direito, na 

medida em que interpreta, desenvolve ou completa normas legais. 

iv. Quando é constante, a jurisprudência tem o valor de costume 

jurisprudencial. 

v. Em França – pp. 55 e 56 (exemplos): 

a) A criação de normas pela jurisprudência é contrária aos princípios da 

revolução francesa (art. 5º do Code Civil). 

b) Cour de Cassation: Acódão Jand’heur (responsabilidade jurídica 

objectiva do condutor/relevância noutros âmbitos. Tal como este 

casos, existem muitos e a Cour de Cassation emite jurisprudência 

criativa – trata o caso através de jurisprudência mais elaborada pelos 

legisladores). 

vi. Na Alemanha – p.56 (exemplos): 

a) A jurisprudência tem um papel criativo de relação com certos institutos 

– culpa in contrahendo. Temos também o chamado ónus da prova em 

matéria de responsabilidade civil do produtor – aqui encontramos a 

relevância da jurisprudência alemã na criação de direito (hoje em dia 

incorporados em todos os ordenamentos jurídicos da família romano-

germânica; tal como o caso francês anteriormente exposto). 

b) Importância da jurisprudência na integração de conceitos 

indeterminados contidos em cláusulas gerais. 
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c) Relavância no cumprimento do princípio da igualdade e da segurança 

jurídica. 

d) A jurisprudência – nesta situação directamente legitimada pela lei – é 

também chamada a uma função evolutiva do direito através da 

integração dos conceitos indeterminados contidos nas várias cláusulas 

gerais do BGB. 

vii. Em Portugal – p.56 (exemplos): 

a) Temos a situação dos assentos, que possibilitam a uniformização de 

jurisprudência com força vinculativa (“doutrina com força obrigatória 

geral”) – art. 2º CC, revogado em 1995 

b) Com a revogação ao art. 2º CC, passou a haver (e ainda existe nos dias 

de hoje) os Acórdãos de Uniformização de Jurisprudência (AUJ), que 

diferem dos assentos por não terem força vinculativa – art. 686º e 

seguintes do Código de Processo Civil. Geralmente estes não são 

recusados pelos tribunais, embora o possam ser, mas essa situação 

levaria a recursos, que acabariam por recorrer ao próprio AUJ. 

c) De qualquer modo, não são raras as regras de direito em que não se 

vislumbre fundamento legal directo (ex.: p. 56). 

d) Também entre nós, para conhecer o direito é quase sempre necessário 

conhecer as decisões dos tribunais em especial dos supremos. 

e) Art. 8º/3 CC (aplicação uniforme do direito recorrendo a casos 

análogos)**. 

 

Conclusões 

i. Há uma maior relevância prática do que a que resulta da opinião 

dominante, no que toca à aplicação e afirmação de que a jurisprudência é 

uma fonte de direito. 

ii. Regra geral, as decisões dos tribunais dos sistemas referidos não 

constituem precedentes vinculativos. Porém, tomam em consideração as 

decisões anteriores sobre casos semelhantes, valorando positivamente a 

uniformização**. A jurisprudência vale como um precedente persuasivo, 

que é tanto mais forte quanto mais elevado for o grau hierárquico do 
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tribunal que profere as sentenças e quanto mais repetitiva for a orientação 

seguida. 

iii. E esta é essencial para a concretização de conceitos indeterminados (boa 

fé, bons costumes, ordem pública, etc.). 

iv. É inegável que, em áreas limitadas (como o direito privado ou 

administrativo), os tribunais destes países têm decidido em conformidade 

com as regras jurisprudenciais que não se contém nas fontes legais e que, 

por vezes, constrariam as regras legais – inovação jurisprudencial. 

 

 

 Doutrina 

i. A doutrina é uma fonte mediata de direito, mas com muita relevância, 

explicada por elementos históricos – importância da doutrina no direito 

romano. 

ii. Apesar de apenas fonte mediata de direito, a doutrina concstitui um 

elemento central de todos os sistemas jurídicos da família romano-

germânica. Desemprenha em qualquer um dos três grandes sistemas um 

papel relevante na construção e compreensão dos sistemas jurídicos, nas 

reformas legislativas e, ainda que em menor grau, no modo de aplicação 

do direito.  

iii. Na Alemanha: 

a) A doutrina é muito aprofundada e tem uma grande influência social. A 

sua relevânica nos comentários aos códigos. As obras mais marcantes 

têm normalmente origem universitária. O discurso é tendencialmente 

teórico. Na Alemanha as obras produzidas são mais densas e em maior 

quantidade. Têm particular importância os extensos tratados, redigidos 

em comentários aos códigos e a outra legislação. 

b) Na Alemanha a atenção dispensada pela doutrina à jurisprudência é 

mais acentuada. 

iv. Em Portugal: 

a) A doutrina é Portugal tem uma enorme influência. 

b) A doutrina é muito importante na própria produção legislativa. 
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c) Desempenha também um papel de destaque no que concerne às 

decisões judiciais (grande número de citações e obras doutrinárias). 

d) Temos em Portugal uma grande abertura a direitos estrangeiros, bem 

como ao estudo do direito comparado. Ao contrário do que ocorre na 

Alemanha, onde a doutrina é mais fechada sobre si mesma e só tem 

em conta obras de vanguarda. 

e) E ainda, em Portugal, encontramos a doutrina (bem como a 

jurisprudência) no site da DGSI (= IGFEJ, cfr.). 

 

 

v. Na França: 

a) A doutrina tem um papel relevante na clarificação e sistematização do 

direito vigente. Existem é poucas citações da doutrina pela 

jurisprudência. 

b) É uma construção teórica e criativa, dando particular importância às 

relações do direito com outros subsistemas sociais. Existem, no 

entanto, imensos textos de índole prática. 

c) O discurso centra-se frequentemente na exegese da lei e no comentário 

casuístico da jusrisprudência. 

d) E são muito escassas as referências a direitos estrangeiros. 

 

 

 Método de descoberta do Direito Aplicável 

i. A regra comum aos três ordenamentos jurídicos, para a descoberta do 

direito aplicável prende-se com a descoberta de uma norma do sistema 

legal que se aplique aos factos apresentados (seja ela efectiva ou fictícia). 

Por isso, o processo centra-se na interpretação da lei e , na falta de lei 

directamente aplicável, na sua integração. 

ii. Interpretação da lei – resultado de construção doutrinária: 

a) Bastante relevante, sendo necessária em todos os casos. Fala-se na 

validade do brocado in claris non fit interpretatio (cfr.): 

a) Orientações - método de interpretação 
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o Subjectivista (tentativa de identificar qual o objectivo 

do legislador aquando da criação da norma, mas do 

ponto de vista de quem a interpreta num dado 

momento); 

o Objectivista (interpretação da lei consoante a sua 

elaboração e a perspectiva do legislador que criou a 

norma); 

o Historicista (momento e contexto em que a norma foi 

elaborada, tendo em conta os trabalhos preparatórios e 

as necessidades da altura que a norma vinha colmatar); 

o Actualista (análise do sentido da norma em questão no 

contexto actual e tendo em conta as necessidades 

actuais, desligando-se do seu contexto histórico) 

b) Elementos de interpretação da Lei 

o Elemento Literal/gramatical (art. 9º CC), aquilo a que 

chamamos a “letra da lei”; 

o Elemento Histórico – trabalhos preparatórios e occasio 

legis; 

o Elemento Teleológico (ratio legis); 

o Elemento Sistemático (tendo em conta o sistema 

jurídico em que a norma se insere. Anorma deve então 

ser interpretada de acordo com o sistema jurídico na sua 

globalidade e não de forma estanque). 

 

b) No caso da França: 

a) Séc. XIX – método exegético: passava por determinar a 

vontade subjectiva do legislador (povo); 

b) Ao longo do séc. XX este método foi sofrendo alterações, em 

especial face às limitações que o Code Civil comelava a 

manifestar; 

c) Actualmente recorre-se ao método pluralista, objrctivista e 

actualista. 

 

Método Pluralista  

“esp
írito

 d
a lei”  
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c) No caso Alemão: 

a) Especial relevância do elemento sistemático, nomeadamente a 

interpretação em função dos valores constitucionais (temos o 

fenómeno de constitucionalização do direito privado). 

b) Importância do elemento teleológico, que revela uma maior 

adptação da lei e uma maior abertura do que em França no que 

toca à restrição ou extensão teleológica de uma norma. 

d) Em Portugal: 

a) Deparamo-nos com uma particularidade: a lei contém a 

interpretação da própria lei (art. 9º CC). 

 

 

iii. Integração da Lei:  

e) Visão positivista (integração com referência ao sistema legislativo 

– também temos a perspectiva subjectivista e objectivista deste 

aspecto), que continua a dominar a lógica subjacente ao discurso e 

ao método jurídicos. Só assim se compreende que, quando nos 

deparamos com uma lacuna na regulação legislativa a sua 

integração se deva fazer, em princípio, por referência ao sistema 

legislativo. 

f) Regra preferêncial em caso de lacunas: aplicação analógica de 

uma norma legal (art. 10º/1 CC) – através de casos análogos, 

descobertos através da análise do elemento teleológico da norma 

em questão (objectivo/fim que o sistema jurídico previa para dada 

norma). 

g) Menos pacífica é a admissibilidade de invocação de princípios 

gerais do direito. 

h) Não sendo possível a aplicação analógica, no direito português,  

aplica-se a norma que o intérprete criaria “dentro do sistema”, uma 

norma hipotética (art. 10º/3 CC). – norma ad hock (norma 

específica para um dado caso). 
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i) Importância das outras fontes de direito no método de integração 

de lacunas. 

o Costume: admitido na Alemanha e relevante nos outros 

ordenamentos jurídicos. 

o O papel criativo da Jurisprudência e a elevada influência da 

Doutrina têm vindo a ser relevantes para determinar os 

princípios gerais de direito. 

 

 

 Resolução de Litígios (métodos/processos/etapas para a resolução de litígios) 

i. O primeiro passo a ser tomado é o de diálogo entre as partes, ou seja uma 

tentativa (verbal ou não) de acordo entre as partes. 

ii. A segunda etapa (que pode ser escolhida caso a anterior não solucione o 

problema), é a mediação, isto é, negociação assitida por um terceiro. A 

vantagem é a de que a solução é encontrada pelas partes, o que não 

acontece na arbitragem nem quando se recorre aos tribunais. 

iii. Outra forma de resolução de litígios é a arbitragem (neste caso o terceiro 

decide, impondo às partes a decisão. Difere assim da anterior). Tal como 

os tribunais, o árbitro tem poder vinculativo.  

a) Em Portugal a arbitragem resolve os casos de menor valor (arbitragem 

de consumo) e ainda os de maior valor (arbitragem comercial). 

b) A vantagem deste meio de resolução de litígios é o faco de se poder 

escolher quem é o terceiro elemento que vai impor às partes as 

decisões, enquanto que se for o tibunal o terceiro é escolhido por este. 

iv. Outro meio ainda são os tribunais do Estado (caso falhe a mediação e/ou 

a aribtragem). 

a) Julgados de Paz (que resolvem litígios de pequenos valores) – cfr. os 

outros tribunais 
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 As vantagens dos meios de RAL são: 

o Mais rapidez; 

o Menos custos; 

o Informação, sendo que uma vez que estes meios são privados, pode garantir-se a 

confidencialidade da informação; 

o O facto de se poder escolher quem é o mediador ou o árbitro (mas não podemos 

considerar esta uma vantagem para os julgados de paz). 

 

 

 Organização Judiciária/dos tribunais 

i. Na França: 

a) Temos duas ordens de jurisdição (estaduais): 

o Jurisdição judiciária (integra todas as questões que devem ser 

resolvidas em tribunal: matéria civil, comercial, social e penal 

(incluindo – 1982 – crimes militares, direito privado em geral 

e ainda direito do trabalho, desde que não estejam a ser 

regulados casos de direito público, etc.) 

o Jurisdição administrativa (direito administrativo, direito 

público). Nota: o último tribunal de jurisdição administrativa 

é também um órgão político.  

Meios 
tradicionais

Meios de 
resolução 

alternativa de 
litígios (RAL)
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o Temos ainda o Conselho Constitucional que é também um 

órgão político (fora das duas jurisdições anteriormente 

referidas). 

 

b) A jurisdição judiciária está escalonada em três níveis: 

1. Na 1ª isntância, os tribunais têm competência especializada, designadamente em 

função das seguintes matérias: 

 Em matéria civil, os litígios de menos valor são julgados pelos tribunaux 

d’instance e os de maior valor pelos tribunaux de grande instance (158 

no território metropolitano). 

 Em metéria comercial, a competência pertence aos tribunaux de 

commerce, sucessores dos antigos tribunais consulares e constituídos 

exclusivamente por juízes eleitos pelos seus pares de entre os comerciantes 

ou pessoas que desempenham funções de direcção em empresas 

comerciais (no sentido amplo do Código do Comércio). 

 Em matéria de relações de trabalho, as acções são decididas pelos conseils 

de prud’hommes, formados igualmente por juízes eleitos por, e de entre, 

trabalhadores assalariados e entidades patronais. 

 Em matéria penal e contravencial, existem tribunaux de police (nome que 

os tribunaux d’instance quando julgam contravenções), tribunaux 

correctionnels (nome que tomam os tribunaux de grande instance quando 

julgam crimes) e cour d’assises, tribunais de composição mista (juízes 

profissionais e jurados) que julgam os crimes mais graves. 

 

 

2. A 2ª instância é formada por cours d’appel (30 território metropolitano), cuja 

principal competência consiste no julgamento de recursos de sentenças proferidas 

pelos tribunais de 1ª instância, com excepção das cours d’assises. Neste caso, o 

julgamento de sentenças proferidas pelos tribunais de 1ª instânciam pelas cours 

d’assises compete às cours d’assises d’appel. 

 

3. A Cour de Cassation, sediada em Paris, está divida em cinco câmaras civis (por 

sua vez especializadas em matérias como a comercial e a social) e uma câmara 
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criminal. 

Compete-lhe apreciar recursos restritos a matéria de direito (e não factos!), 

interpostos de decisões das cours d’appel e das cours d’assise. 

A sua função é particularmente relevante no que toca à uniformização de 

jurisprudência, reforçada (1991) com a saisine pour avis, isto é, a admissibilidade 

de, por iniciativa dos juízes dos tribunais inferiores e antes da decisão destes, 

emitir pareceres sobre matérias de direito (excepto matéria penal). 

 

 

ATENÇÃO!!!: regra geral, os processos entram (quase) sempre nos tribunais de 1ª 

instância. Há algumas excepções em todos os ordenamentos jurídicos, mas são casos 

muito específicos e característicos. 

 

 

ii. Na Alemanha 

a) Temos então um Tribunal Constitucional Federal e Tribunais 

Constitucionais dos Lander; 

b) Existem cinco ordens de jurisdição: 

o Ordinária (residual; trata de tudo o que não diz respeito às 

outras quatro ordens de jurisdição). Tem competência em 

matéria cível (incluindo comercial), criminal e de jusrisdição 

voluntária (designadamente de natureza tutelar e registral). 

Estão hierarquizados em três níveis, sendo que os dois 

primeiros pertencem ao âmbito dos Lander, e só o mais elevado 

tem a natureza de tribunal federal;** 

o Administrativa; 

o Financeira; 

o Laboral; 

o Social. 

c) Os tribunais têm um alto grau de especialização, bem como uma 

grande descentralização do sistema. 
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Nota: no power point, as duas linhas que separam as instâncias no quadro, dizem respeito 

à divisão entre o que é da competência dos Estados e da Federação. Em cada estado 

alemão há um supremo tribunal; de segundo grau funcionam como supremos tribunais 

estaduais, logo funcionam como segunda instância. 

Os crimes de maior gravidade são resolvidos num tribunal diferente dos crimes de menor 

gravidade.  

 

1. **A 1ª instância dos tribunais ordinários é composta por Amtsgerichte (AG – 

tribunais cantonais) e Landgerichte (LG – tribunais regionais). Estes últimos têm 

competência para julgar as acções cíveis de maior valor e os crimes de maior 

gravidade. Decidem também recursos interpostos de certas decisões dos 

Amtsgerichte. – Não há júri. 

 

2. A 2ª instância é formada pelos Oberlandesgerichte (OLG – tribunais regionais 

superiores), cuja principal competência reside no julgamento de recursos de 

sentenças proferidas pelos Landgerichte e, em certos casos, directamento dos 

Amtsgerichte.  

 

 

 

3. O Bundesgerichtshof (BGH – tribunal federal de justiça), com sede em Karlsruhe, 

é o tribunal supremo da jurisdição ordinária. Está dividido em secções 

(Senate) especializadas (civis, criminais e outras). 

- Em matéria cível, compete-lhe apreciar recursos restritos a matérias de direito, 

interpostos de decisões dos Oberlandesgerichte e, per saltum, directamente dos 

Landgerichte, quando as partes nisso acordem e desde que haja apenas questões 

de direito a apreciar.  

- Em matéria criminal, conhece de recursos de sentenças proferidas pela 1ª 

instância pelos Oberlandesgerichte e, em certos casos, per saltum, de sentenças 

dos Landgerichte.  

 

iii. Em Portugal: 
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a) Art. 209º a 214º CRP  

b) No sistema jurídico (estadual) português temos duas ordens de 

jurisdição (além do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Contas): 

o Tribunais judiciais; 

o Tribunais especiais: administrativos e fiscais.  

Lei da Organização do Sistema Judiciário (Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, 

regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de março). 

 

Tribunais Judiciais – constituem uma ordem de tribunais aos quais, em conjunto, é 

atribuída competência para decidir acções que não estejam afectas a tribunais especiais 

(matérias cíveis (incluíndo comercial) e criminais). Os tribunais judiciais estão 

escalonados em três níveis: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tribunais de 1ª instância são, em regra, tribunais de comarca, e compete-lhes 

uma dada jurisdição. A maioria dos tribunais de 1ª instância dispõe de 

Tribunais da 

Relação 

Tribunais de Primeira Instância 

Supremo 

Tribunal de 

Justiça 
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competências genérias, embora haja também tribunais cuja competência é 

especializada em função da matéria e/ou valor, alguns dos quais com competência 

territorial mais extensa do que a área da sua comarca**.  

- Instâncias centrais (a partir dos 50 mil euros), que integram secções de 

competências especializadas (cível, criminal, instrução criminal, família e 

menores, trabalho, comércio, execução). É importante referir é que podemos 

sempre ter, no mínimo, a divisão entre civil e criminal. 

- Instâncias locais (processos com valores inferiores a 50 mil euros), que integram 

secções de competência genérica, sendo o mesmo juíz que resolve todos os casos 

e trata de todos so casos (podem desdobrar-se posteriormente em secções cíveis, 

criminais e de pequena criminalidade – em caso de desdobramento há um juíz 

para cada caso) e secções de proximidade. 

Mas temos ainda na 1ª instância, os tribunais de competência territorial alargada**: 

mais que uma comarca, têm mais jurisdição.  

 

- Tribunal da Propriedade Intelectual;  

- Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão;  

- Tribunal Marítimo; 

- Tribunal de Execução das Penas (4);  

- Tribunal Central de Instrução Criminal.  

 

Em todos estes tribunais, os juízes são profissionais integrados na magistratura judicial, 

salva a participação de juízes sociais em tribunais de trabalho e de menores. 

A intervenção de um jurí só é útil em julgamentos de crimes mamis graves, e só se verifica 

quando o MP requer que assim seja, ou quando o assistente ou o arguido assim o 

desejarem. 

Quanto aos Julgados de Paz, esses são tribunais instalados em alguns concelhos 

portugueses, e têm competência em matéria cível para julgar litígios de valor reduzido. 
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2. A 2ª instância é formada pelos Tribunais da Relação (Coimbra, Évora, Lisboa, 

Guimarães e Porto), cuja principal função consiste no julgamento de recursos de 

sentenças proferidas pelos tribunais de 1ª instância. 

3. O Supremo Tribunal de Justiça está dividido em secções especializadas (cíveis, 

criminais e sociais). Por cada secção compete-lhe principalmente decidir recursos 

restritos a matéria de direito e interposto de acórdãos das Relações e, em certos 

casos criminais, directamente (per saltum) de decisões da 1ª instânica. Em 

plenário, profere Acórdãos para Uniformização da Jurisprudência.  

 

 Sistemas de Recurso 

 

Recursos – recursos interpostos para os supremos tribunais de deciões proferidas em 

acções céveis spbre o fundo da causa. 

i. Trata-se de uma apreciação de uma dada conclusão jurídica por parte de 

um tribunal hierarquicamente superior. 

ii. Há uma garantia de um duplo grau de jurisdição (a parte que perdeu, ou 

em casos em que ambas as partes perdem, tem garantia que pode ver a 

decisão analisada/apreciada por um tribunal superior. Esta situação apenas 

é possível em casos de acções penais – art. 32º/1 CRP). Esta é uma 

característica dos sitema português. 

Alçada – valor (monetário) até ao qual o tribunal pode julgar, sem haver possibilidade de 

recurso. É então um valor até ao qual a decisão do tribunal é decisiva/definitiva. 

 

iii. Em França  

a) Não existe alçada! É sempre admitido recurso para um tribunal 

superior, tanto em matéria de direito como de facto, 

independentemente do valor da causa. 

b) O pourvoi en cassation (recurso para a Cour de Cassation) também é 

sempre admitido – esta tem, portante, um grande número de decisões 

a seu cargo. 
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c) Neste país temos ainda o sistema de cassação: a acção tem de ser 

julgada de novo pelo tribunal inferior. 

d) Quanto à admissibilidade de recurso, o pourvoi de cassation não 

depende de limite mínimo de valor. No entanto, para evitar o excesso 

de processos na Cour de Cassation, têm sido elaboradas diversas 

medidas ditas de “filtragem” (ex.: apreciação preliminar sobre a 

seriedade do recurso; exigência de cimprimento prévio da decisão 

recorrida; etc.). 

e) Quanto à natureza da decisão, existem dois regimes fundamentais. 

O sistema francês é o típico sistema de cassação. A Cour de Cassation 

não julga logo o litígio, julga sim a sentença de que se recorre. Quando 

entenda que esta violou o direito aplicável, “cassa-a”, isto é, anula-a 

fundamentalmente.  

Assim sendo, a acção deve ser novamente julgada, cabendo, à partida, 

a comptência a uma cour d’appel diferente. Se a decisão desta segunda 

for no mesmo sentido do da primeira, ou seja, se for contra a orientação 

anteriormente estipulada pela Cour de Cassation, cabe novo pourvoi 

en cassation.  

Este será posteriormente julgado novamente pela Cour, agora reunida 

em assemblée plénière (juízes de mais de uma Câmara – 19). Se a 

decisão confirmar a anterior decisão da Cour, a sentença recorrida é 

anulada. Conforme os casos, poderá o litígio ser definitivamente 

decidido ou o processo reenviado, novamente, para uma (terceira) cour 

d’appel , a quem fica a cargo a decisão final., que tem que estar em 

conformidade com a última sentença da Cour de Cassation. 

 

iv. Na Alemanha 

a) O recurso para O tribunal superior (Bundesgerichtsthof) só é opção em 

matérias de direito e está dependente do valor da causa em questão. O 

recurso na Alemanha denomina-se Revision. 

b) Temos, na Alemanha, um modelo intermédio entre a cassação e a 

substituição da sentença: em regra, a questão é reenviada para o 

tribunal ad quem (até ao qual) para o tribunal ad quo (a partir do qual), 
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embora este se encontre vinculado à orientação definida pelo tribunal 

superior. 

c) Quanto à admissibilidade de recurso, o recurso à Revision é admitido 

para as acções de maior valor, a menos que o BGH entenda que a 

questão se não reveste de particular importância. Se o litígio se referir 

a questões de menor valor ou de natureza não patrimonial, pode a parte 

vencida obter do tribunal a quo autorização para recorrer, desde que a 

questão seja considerada de especial relevo. 

d) Quanto à natureza da decisão, existem dois regimes fundamentais. 

O sistema alemão é considerado intermédio. A sentença que dê 

provimento ao recurso de Revision tem por efeito, tal como nos 

sistemas de cassação, pode optar-se pela anulação da sentença 

recorrida e isso leva ao reenvio para o tribunal a quo, cuja decisão tem 

de ser conforme à decisão e orinetação do BGH. Mas é ainda possível 

que, tal como nos sistemas de substituição, a Revision decida 

definitivamente logo no recurso inicial, se o processo lhe fornecer 

todos os elementos. 

 

 

v. Em Portugal 

a) Temos os casos de deciões que admitem recurso (art. 629º do Código 

de Processo Civil – CPC). 

b) Quanto à alçada (artigo 44.º, n.º 1, da LOSJ – Lei n.º 62/2013), esta 

existe no sistema português e recorre-se a esta nos: 

o Tribunais de 1ª instância (5 mil euros). 

o Tribunais da relação (30 mil euros). 

c) Em matéria cível, NÃO há garantia de duplo grau de jurisdição. 

d) No que diz respeito aos recursos para o STJ  

o São os chamados recursos de revista. 

o Apenas possíveis em matérias de direito, não avaliando factos. 

o Temos a regra da dupla conforme (art. 671.º/ 3 CPC).** 

o Temos também aquilo a que se chama o sistema de 

substituição. 
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o E é importante referir que a decisão do STJ é definitiva (art. 

682º/1 CPC). 

e) Quanto à admissibilidade de recurso, no direito português a parte 

vencida em decisão da Relação tem o direito de intepor recurso de 

revista, desde que o valor da acção seja superior à alçada da Relação. 

O recurso não é admitido, em regra, se a decisão da Relação confirmar 

a decisão do tribunal de 1ª instância, aplicando-se o princípio da “dupla 

conforme”.** 

f) Quanto à natureza da decisão, existem dois regimes fundamentais. 

No caso português, o sistema típico é o sistema de substituição. O 

STJ quando conclua que a sentença recorrida violou ou aplicou 

incorrectamente normas de direito, profere decisão definitiva que 

substitui aquela que fora proferida pelo tribunal inferior/recorrido (art. 

729º/3 CPC). 

Nota: em qualquer um destes sistemas as decisões dos supremos tribunais contribuem 

para a uniformização da jurisprudência. 

 

 

 Profissões Jurídicas  

 

i. As principais profissões jurídicas só podem ser exercidas por quem tenha uma 

licenciatura em direito. Em França essa licenciatura é de 3 anos, enquando que 

em Portugal esta é de 4 anos. 

ii. Quanto ao mestrado, em França este tem a duração de 2 anos, enquanto que 

em Portugal varia, sendo de duração de 1.5 a 2 anos. 

iii. Falemos agora no caso do ensino do Direito na Alemanha: 

a) Mínimo de 3 anos e meio antes do primeiro exame do Estado (erstes 

Staatsexam). Desde 2002 que o exame do Estado conta apenas 70%, sendo 

que os outros 30% dizem respeito aos anos de Faculdade. 

b) Segue-se um estágio profissional de cerca de dois anos (Referendariat). 

c) Por fim, realiza-se um segundo exame do Estado (zweites Staatsexam). 
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iv. Quanto ao acesso às principais profissões, em qualquer um dos três países 

temos uma formação complementar: 

a) Em Portugal e na França a formação é diferenciada: 

o Magistratura (École Nationale de la Magistrature e École 

Nationale d’Administration / Centro de Estudos Judiciários); 

o Advocacia. 

b) Na Alemanha, a aprovação no segundo exame do Estado (Einheitsjurist – 

“jurista unitário”), dá acesso às principais profissões jurídicas - p.66. 

v. Existem duas ordens de magistraturas (em qualquer um dos sistemas jurídicos 

referidos): 

a) A magistratura judicial; 

o Conjunto de juízes (magistrats du siège; Richter) a quem compete 

o exercício da função judicial. Na Amanha estes são recrutados 

como juízes estagiários, entre os juristas que tenham sido 

aprovados no segundo exame do Estado. 

o Em Portugal, arts. 215º a 218º CRP – Conselho Superior de 

Magistratura quem tem a competência para a nomeação dos juízes. 

b) E a magistratura do Minsitério Público (MP). 

o Conjunto dos magistrados (magistrats du parquet; Staatsanwälte 

ou Bundesanwälte) a quem compete representar o Estado e 

defender a legalidade democrática. 

o Exercício da acção penal. A atribuição de outras funções varia de 

país para país, atingindo a maior amplitude em Portugal, onde o 

MP assume também a direcção da insvestigação criminal, o 

patrocínio judiciário do Estado e a protecçao de certos interesses 

colectivos ou difusos. 

o Carreira autónoma em relação à magistratura judicial. 

o Em Portugal, arts. 219º a 220º CRP – Procuradoria Geral da 

República. 

vi. A advocacia: 

a) Aos advogados incumbe o patrocínio judiciários e o aconselhamento 

jurídico dos seus clientes. 

b) Na França temos três categorias 
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o Avocats – competência genérica para o aconselhamento jurídico e 

representação forense. 

o Avoués – monopólio da representação forense juntos das Cours 

d’Appel. 

o Avocats au Conseuil d’Etat et à la Cour de Cassation – monopólio 

da representação forense junto do Conseil d’Etat e da Cour de 

Cassation. 

c) Na Alemanha (Rechtsanwälte) e em Portugal é uma só classe (classe una). 

d) Condições para o exercício da advocacia: 

o Inscrições numa associação profissional 

 França e Alemanha: âmbito local (Barreaux; 

Rechtsanwaltskammer). 

 Portugal: âmbito nacional (Ordem dos Advogados). 

e) Actos dos próprios advogados: 

o Exercício do mandato forense 

o Consulta Jurídica 

 

vii. Solicitadoria 

a) Historicamente os solicitadores tinham, até ao séc. XVIII, o monopólio da 

representação forense. 

b) São profissionais independentes que exercem funções no âmbito da 

administração da justiça. Têm, em geral, poderes próximos, mas mais 

limitados, do que os advogados. 

viii. Agentes de Execução 

a) Solicitador ou advogado. 

b) Tem um papel fundamental no âmbito do processo vicil executivo. 

ix. Notários  

a) Artigo 1.º, n.º 1, do Estatuto do Notariado (Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4 

de Fevereiro): “O notário é o jurista a cujos documentos escritos, 

elaborados no exercício da sua função, é conferida fé pública”. 

b) Artigo 1.º, n.º 2: “O notário é, simultaneamente, um oficial público que 

confere autenticidade aos documentos e assegura o seu arquivamento e um 

profissional liberal que atua de forma independente, imparcial e por livre 

escolha dos interessados” 
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c) (n.º 3: “A natureza pública e privada da função notarial é incindível”). 

x. Conservadores 

a) Responsabilidade pelos registos (predial, cicil, comercial, de automóveis) 

b) Profissão autónoma 

c) Formação Jurídica 

xi. Oficiais de Justiça 

a) Funcionário Público que trabalha junto da secretaria de um tribunal ou dos 

serviços do MP. 

b) Não cabe aos oficiais de justiça resolver problemas jurídicos,pelo que não 

têm que ser juristas. 

 

xii. No que concerne ao recrutamento: 

a) Na França os juristas são formados na École Nationale de la Magistrature. 

b) Na Alemanha os juristas são aprovados pelo segundo exame do Estado. 

c) Em Portugal os juristas são formados no Centro de Estudos Judiciários. 

 

Livro – pp. 68 à 72 (revisão sintética da comparação feita anteriormente – VER!!!) 

 

 

Características do Sistema de Common Law 

 Introdução 

i. Existem nesta família dois sistemas jurídicos principais: 

a) Direito Ingês: 

o Elementos Históricos: 

 Até 1066, inexistência de um direito comum, com 

predominência do direito consuetudinário. 

 1066, Batalha de Hastings (conquista da normândia) – 

rei Guilherme I. Início de um processo e civilização. 

Nos primeiros tempos do domínio normando, a Curia 

Regis (King’s Council) concentrava funções que, de 
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certo modo, correspondiam aos poderes legislativo, 

executivo e jurisdicionais. 

 Em relação aos poderes acima referidos, a 

autonomização iniciou-se em princípios do séc. XII, 

dando lugar à institucionalização de três tribunais 

 Court of Exchequer (“Tribunal do Tesouro”, 

área fiscal) 

 Court of Common Pleas (“Tribunal dos Pleitos 

Comuns”, litígios fundiários) 

 Court of King’s Bench (à letra “Tribunal do 

Banco do Rei”, área criminal). 

Nota: Estes tribunais começaram por ser instâncias de excepção, com competências 

específicas e relacionadas com assuntos de interesse directo para a Coroa. Mas por volta 

de 1300, com a fixação da sede destes em Westminster, os tribunais deixaram de ser de 

excepção. A especialização destes tinha-se esbatido, ao contrário da competência que se 

ampliou. 

 Direito aplicável – estes tribunais aplicam o direito 

comum de Inglaterra (common law). 

 Direito Comum – inicialmente , a invocação de um 

direito comum é fictícia: aplicação de regras com 

origem no costume, no direito romano e canónico ou 

das soluções mais razoáveis e conforme o bom senso. 

Dá-se uma grande importância ao precedente, isto é, à 

tendência para decidir um litígio actual do mesmo 

modo que um caso anterior semelhante, como criação 

desse direito comum, como elemento essencial para a 

estabilização do direito aplicável. 

O common law é, portanto, desde a origem, direito 

jurisprudencial e não direito consuetudinário. 

 O alargamento da competência dos tribunais reais não 

significava porém que ela fosse genérica, muito pelo 

contrário! O sistema era precisamente o inverso, 

porque os direitos só eram recinhecidos pelos tribunais 
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se, e na medida em que, estivesse previsto um processo 

para a sa efectivação. 

 Há uma predominância do processo – relação entre os 

direitos e o processo: necessidade de que determinado 

processo estivesse previsto. 

 Writs – a acção iniciava-se por uma petição 

(carta) ao Chancellor. Mediante remuneração 

era admitido um writ que consistia numa carta 

emitida em nome do rei e dirigida ao sheriff 

(entidade policial do condado), contendo ma 

breve descrição da matéria do litígio e 

ordenando a comparência do réu perante um 

juíz.  

 Tipificação dos writs, correspondendo a cada 

uma form of action rígida em que se repetia o 

encadeamento da marcha do processo e estava 

prefixado o conteúdo da decisão que desse 

provimento à acção. Se não se escolhesse o writ 

aproriado ao caso, o pedido seria 

necessariamente improcedente. A partir do séc. 

XIII os writs passaram a ser registados, contudo 

o sistema admitiu alguma flexibilidade através 

da aplicação de um certo writ a casos análogos 

àqueles para que foram originalmente 

concedidos (writs in consimili casu) ou da 

ficção de semalhança fáctica atrbuída a 

situações efectivamente diferentes (actions on 

the case). – último parágrafo, ponto 61, p. 78. 

 Problemas do common law: 

 Excessivo formalismo, que podia 

comprometer o êxito da acção pela prática de 

um simples erro técnico. 

 Falta de soluções 
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 Tráfico de influências, exercidas em especial 

pelo júri. 

 Equitity – no decurso do séc. XIV, petições dirigidas 

directamente ao rei e enviads para o Chancellor, 

eclesiástico que disfrutava de grande confiança e 

influência junto do do rei (“keeper of king’s 

conscience). Pela sua estreita ligação aos tribunais, o 

Chncellor começou por resolver estes casos de acordo 

com a equitity. A autonomia do Chancellor como juíz 

foi-se tornando cada vez maior, de tal modo que, nos 

finais do séc. XV estava criado um novo tribunal 

(Court of Chancery), diferente dos restantes tanto pela 

forma do processo como pela natureza e fonte das 

decisões. 

 Equitity – Problemas  

 Writ of subpoena – o processo que se iniciava 

através de writ comum a todos os casos era, 

por influência do direito canónico , escrito, 

inquisitório e secreto, não havendo lugar para 

a intervenção do júri. 

 Evolução da decisão segundo a equidade para 

decisão fundamentada em decisões anteriores 

(precedente) – sistema normativo baseado em 

precedentes.Assim, a equitity deixa de ser 

verdadeira equidade para constiuir um 

sistema de regras formadas a partir do 

precedente, observadas como precedente e 

conhecidas através da publicação das 

sentenças. 

 Equitity não equivale portanto à equidade do 

sistemas jurídicos romano-germânicos. 

 O conteúdo das soluções é inovador em 

relação às que estavam consagradas nos 

tribunais de common law. As diferenças 
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denotam a sua origem equitativa e a inspiração 

religiosa. 

 Equitity – Principais alterações 

 Passa a existir um sistema jurídico dualista: 

regas de common law e de equitity, geradas e 

aplicadas por tribunais reais diferentes, sem 

meio definido de compatibilização. O conflito 

era, portanto, inevitável e veio a atingir o 

clímax em 1616, precisamente como 

consequência das soluções divergentes em 

matérias de trust. A partir de então, a equitity 

foi aceite pacificamente como sistema 

complementar do common law. 

 Admissibilidade de execução específica de um 

contrato – specific perfomance (common law 

só admite ideminização). 

 Discovery: uma parte pode exigir às outras a 

revelação de informações relevantes para o 

processo. 

 Reconhecimento, no trust, do direito do 

beneficiary instituído a seu favor pelo settlor 

ao transmitir a propriedade ao trustee. 

 Judicate Acts 1873-75 – importante reforma 

judiciária inicia-se em 1832 através de sucessivos 

Acts of Parliement, os mais importantes dos quais são 

os Judicate Acts 1873-75: 

 Reorganização dos tribunais, constituíndo-se u 

único Supreme Court of Judicature, formado 

pelo Court of Appel (tribunal de recurso) e pelo 

High Court of Justice (subdividido em 5 – p. 

80 – sendo que as quatro primeiras eram 

sucessoras dos tribunais reais anteriormente 

referido e a quinta foi o resultado da fusão dos 

tribunais eclasiásticos e marítimo. 
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 Sistema de recurso mais claro, permitido pela 

institucionalizção do Appellate Commitee da 

Câmara dos Lordes em conjunto com a criação 

do Court of Appel. 

 Aplicação do common law e eliminação da 

distinção entre este e a equitity. 

 Writ of summons (passa a existir apenas um, 

que corresponde à citação no nosso sistema)e 

abolição das forms of action. 

 Maior relevância da legislação. Anteriormente 

a jurisprudência (case law) era fonte de direito 

quase exclusiva. São dessa época importantes 

leis, no âmbito do direito comercial, como o 

Bill of Exchange Act 1882 e o Sale of Goods 

Act 1893. Contudo, foi depois da 2ª Guerra 

Mundial que se iniciou um processo de maior 

atenção à legislaçõ o que exlica, em 1965 da 

Law Commission, cuja competência consiste 

precisamente na preparação de projectos de 

reforma legislativa. 

Também a adesão do Reino Unido às 

Comunidades Europeias (1973) contribuiu 

para o aumento da legislação, de modo a 

permitir a recepção das directivas da UE.  

 Resolução de litígios – meios judiciais e 

extrajudiciais. 

o Organização judiciária e profissões jurídicas. 

 Organização judiciária muito diversa da dos sistemas 

romano-germânicos – imperfeita separação de 

poderes, atenuada pelo Constitucional Reform Act 

2005, este veio representar uma mudança profunda na 

concepção da organização judiciária. A principal 

alteração consiste na afirmação da independência do 

poder judicial face ao poder legislativo, com a criação 
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do Supreme Court of the United Kingdom, que veio 

substituir o Appellate Commitee da Câmara dos 

Lordes como tribunal de última instância. O Supreme 

Court é totalmente separado da House of Lord, quer 

em termos funcionais como logísticos. 

 No sistema jurídico inglês a primeira grande 

classificação a considerar é a que separa tribunais 

superiores (superior courts) e tribunais inferiores 

(inferior courts) – “alta e baixa justiça”, segundo René 

David. 

Dentro dos superiores temos: 

 O Supreme Court of the United Kingdom 

encontra-se no topo da hierarquia substituindo o 

Appellate Committee da House of Lords (desde 

2009). Este é a última instância de recurso de 

decisões proferidas em matéria cível por todos os 

tribunais do Reino Unido e em matéria criminal 

pelos tribunais de Inglaterra, Países de Gales e 

Irlanda do Norte. É composto pelos Justices of 

the Supreme Court, juízes deste tribunal. Esses 

mesmos juízes participam também no Judicial 

Commitee of Privy Council, que emite pareceres 

não vinculativos (ilhas, colónias e países 

independentes que pertenceram à 

Commonwealth. Neste último caso, o Judicial 

Commitee é geralmente assistido por um juíz ou 

por outro eminente jurista do país onde foi 

proferida a sentença em apreciação. 

Temos também os Senior Courts of England 

and Wales, nome denominaçõ, desde a 

reforma de 2005, do Supreme Court of 

Judicature. Estes compreedem: 

- o Cour of Appel, tribunal de recurso (Civil 

and Criminal Division). 
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- o High Court of Justice: é um tribunal civil 

com competência para o julgamento em 1ª 

instância das questões que não sejam da 

competência dos tribunais inferiores e 

também recursos de decisões proferidas por 

estes. 

Actualmente é composto por apenas 3 

divisões de acordo com uma especialização 

tendencial, o que não impede que qualquer 

uma delas possa intervir em matérias afectas 

a outras divisões. Estas divisões são: 

a) Chancery Division – decide em 1ª instância sobre questões de aplicação de equity, 

tais como as relativas a trust e a direito das sociedades; decide também em 

recrusos sobre decisões sobre falencia. 

b) Family Division – decide em 1ª instância acções de divórcio litigioso, de adopção 

e de direitos sicessórios; em recurso, trata de decisões proferidas sobre acções do 

âmbito do direito da família proferidas pelos tribunais inferiores, em 1ª intância. 

c) Queen’s Bench Division – tendo vocação residual decide principalmente em 

acções de responsabilidae civil contratual e extracontratual (torst), em 1ª instância 

ou recurso, dependendo do valor da causa; há uma restrita intervenção do júri, que 

se salvaguarda para um conjunto muito limitado de situações. Integra o Admiralty 

Court e o Commercial Court. 

- o Crown Court: julga, em 1ª instância, os 

crimes mais graves. Quando o réu declara 

estar inocente, o julgamento da matéria de 

facto pertence a um júri, que decide por 

unanimidade. Este tribunal conhece também 

recursos interpostos de decisões proferidas 

pelos tribunais inferiores em matéria 

criminal. Este funciona de modo 

descentralizado, apesar de ser um tribunal 

uno. 
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Nota: os tribunais superiores NÃO são apenas tribunais de recurso, porque alguns deles 

decidem em recurso e também em 1ª isntância. As suas decisões têm em comum o efeito 

de gerar precedente vinculativo. 

 

     Dentro dos inferiores: 

 County Courts e os magistrates’ courts, que são 

tribunais de primeira intância que têm 

competência pra julgar questões civis e criminais 

de menor importância e complexidade. O seu 

grande papel vem permitir o 

descongestionamento dos tribunais superiores, 

que fica a cargo do julgamento dos casos mais 

importantes. 

- Quanto aos county courts: decidem litígios 

de natureza civil. A sua competência 

abrange casos da mesma natureza dos que 

são julgados no High Court of Justice 

(contratos, responsabilidade civil, direito 

sucessório, etc), desde que o seu valor seja 

inferior  determinado montante, fixado em 

função da matéria em causa. Julga ainda 

certas acções no âmbito do direito da 

família, como o divórcio não contestado. 

- Já os magistrate’s courts: têm competência 

de decisão de pequenos delitos. Em matéria 

civil, têm intervenção na cobrança de certas 

dívidas e na solução de questões de família 

que não exijam especiais conhecimentos 

técnicos. Das suas decisões cabe sempre 

recurso. 
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 Na sequência do Constitucional Reform Act 2005, o 

Court and Enforcement Act 2007 integrou na organização 

judiciária inglesa os tribunals (competência em matéria 

fiscal, social e económica) como órgãos de natureza 

jurisdicional com competência para resolver os litígios 

em áreas específicas (p.82 – ponto IV). 

 

 

Nota: a estrutura dos tribunais ingleses mais se aproxima de um T invertido: a base é 

preenchida por um elevado número de tribunais inferiores e a haste é composta pelos 

tribunais superiores, ordenados em três escalões hierárquicos, cada um dos quais inclui 

um só tribunal com sede em Londres e jurisdição em todo o território (no primeiro 

escalao, há dois tribunais, mas a sua competência é diferente). 

 

 Sistema de recurso 

 Das sentenças dos magistrate’s courts cabe 

recurso para o Crown Court ou para o High Court 

of Justice (family division), conforme se trate de 

casos de matéria cível ou criminal. 

Para o recurso das decisões dos county courts é 

competente o Court of Appel (civil division), 

excepto em processos de falência, aí a 

competência já é do High Court of Justice 

(chancery division). 

 Das decisões de qualquer das divisões do High 

Court of Justice pode recorrer-se para o Court of 

Appel (civil division), mas em certos casos é 

também possível o recurso directo (leap-frog) 

para o Supreme Court. 

Das sentenças proferidas pelo Crown Court pode 

o réu recorrer para o Court of Appel (criminal 

division). A possibilidade de recurso pela 

acusação pública é muito limitada.  
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 O Supreme Court conhece recursos de decisões 

proferidas pelo Court of Appel e, em casos de 

leap-frog, directamente do High Court of Justice. 

Este é também a última instância de recurso em 

processos julgados pelos tribunais escoceses e da 

Irlanda do Norte. 

Nota: os recursos só são admitidos se for obtida permissão do tribunal recorrido ou do 

próprio Supreme Court, que é concedida quando se entender que o caso envolve uma 

questão de direito de importância geral e pública. 

As decisões são restritas à matéria de direito e, quando o recurso seja julgado procedente, 

contêm deisão final. Trata-se portanto de um sistema de substituição.  

 

 Profissões Jurídicas 

 Barristers (1) / Solicitors (2) – correspondem às 

funções exercidas pelos advogados nos sistemas 

jurídicos romano-gerânicos. São as profissões base 

para recrutamento para outras profissões jurídicas 

(nomeadamente a magistratura). 

(1) – jurista admitido a “plead at the bar” – representação de 

clientes junto dos tribunais superiores. Número: cerca de 

15 000. A sua função é então a de pleitear (pleading). De 

acordo com a tradição, não têm contacto directo com os 

clientes, sendo a ligação feita pelos solicitors.  

Há uma tendencial especialização em função da matéria e por 

isso mesmo são consultados sobre assuntos complexos de direito.  

Bar Professional Training Course – formação requerida para acesso 

a um dos quatro Inns of Court (Middle Temple, Inner Temple, Gray’s 

Inn, Lincoln’s Inn). 

Queen’s Counsel – casos mais importantes. 

(2) – Têm funções mais diversificadas, tais como: consulta 

jurídica, representação junto dos tribunais inferiores (só 
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em casos excpcionais em tribunais superiores). 

Tradicionalmente apenas podiam exercer a plenitude das 

suas funções nos tribunais inferiores. Nos superiores 

apenas preparavam os processos, obtendo elementos junto 

do cleinte para posteriormente passar ao barrister 

escolhido para pleitear o caso. Estes redigem também 

testamentos e contratos, asseguram a gestão dos trusts e 

prestam aconselhamento jurídico aos clientes. 

Law Society (associação profissional única) – cerca de 

120 000. 

 Quanto aos juízes – são recrutados de entre os 

barristers e os solicitors com experiência 

profissional (na prática cerca de 20 anos). No início 

das suas funções têm um trablho a tempo parcial, e 

apenas mais tarde é que passam a trabalhar a tempo 

integral. 

O Constitucional Act 2005 criou uma entidade 

independente, a Judicial Appoitments Commision, 

com competência no processo de selecção dos 

juízes. Formalmente, os juízes dos tribunais 

superiores e dos county courts são nomeados pela 

rainha, através da recomendação da comissão ao 

Lord Chancellor. 

 

 Lay magistrates (Justices of the Peace) - Juízes dos 

Magistrates’ Courts. Estes não têm de ter formação 

jurídica e não são, em regra, remunerados. Há cerca 

de 30 000 na Inglaterra e no País de Gales. 

Desempenham as mais diversas funções e 

ocupações. São nomeados pelo Lord Chancellor, 

por indicação de comisões locais para o efeito 

constituídas. 
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 Prosecutors – desempenham funções na 

investigação criminal a par da polícia, e no 

acompnhamento de processos criminais, 

nomeadamente deduzindo a ausação. São 

funcionários públicos e recrutados entre os 

barristers e os solicitors. 

 

 

 Outras profissões – Clerks of the Court 

(funcionários judiciais) e Bailiffs (funcionários 

com pderes de autoridade acrescidos) – funções 

variadas. 

 

 Quanto à formação dos juristas, actualmente, para se ser 

barrister ou solicitor é necessário uma licencitura em 

Direito ou um curso de conversão (p. 86 – papelinho 

verde). 

A duração da licença é de 3 anos. 

 

o Fontes de Direito 

 As principais fontes são então: 

 A Jurisprudência (case law ou common law, em 

sentido restrite em que esta expressão se opõe a 

statutory law) – mantém-se como principal modo 

“normal” de produção e revelação do direito 

inglês. 

 A Lei (statutory law ou legislation) – tem um 

valor hierarquicamente superior à jurisprudência, 

visto quem tem eficácia revogatória em elação ao 

precedente jurisprudencial, enquanto este pode 

apenas interpretar mas não revogar a lei. 

 Quanto às fontes subsidiárias estas são: o costum e a 

doutrina (doutrina ou books of authority) . 
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 Jurisprudência – princípio do precedente vinculativo (state decisis), ou seja, o 

caso deve ser decidido da mesma forma que os casos anteriores semelhantes. 

Aplica-se quer à common law quer à equity. E desempenha um papel relevante no 

que toca à análise da sentença. 

 

 O valor da actual distinção entre common law e equity – 

a equity é hoje formada por um conjunto de regras (e é 

também uma disciplina jurídica) que no passado era 

gerada pelo tribunal de Chancelaria. Os seus campos de 

aplicação são a regulação do trust e certas soluções, no 

âmbito do incumprimento dos contratos, como a specific 

perfomance e as injuctions. 

A sua autonomia institucional revela-se num conjunto de 

princípios expressos em máximas como as seguintes: 

- equity acts in personam. 

- equitable remedies are discretionary. 

- he who comes into equity must come with clean hands. 

A compatibilização com as regras de common law está 

assegurada pelo princípio segundo o qual a equity não 

contraria, antes completa e aperfeiçoa, o common law 

(equity follows the law) e pela possibilidade de aplicação, 

alternativa ou conjunta, por qualquer tribunal e no mesmo 

processo, de regras dos dois sistemas.  

 

 

 Estruta das sentenças – repartição e análise destas, 

segundo uma técnica específica: 

 Factos provados; 

 Obiter dicta (considerações auxiliares ou que se 

não reportam aos factos relevantes). Podem ser 

também regras reltivas a factos hipotéticos, 

princípios ou regras mais amplas do que as 

aplicáveis ao caso concreto. Na análise de uma 
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sentença devem separar-se os obiter dicta da 

ratio decidendi, porque apenas a segunda 

constitui precedente vinculativo. Os obiter dicta 

terão, quanto muito, influência meramente 

persuasiva; 

 Ratio decidendi (razão de decidir). Esta razão de 

decidir é o argumento no qual a decisão da 

sentença se baseia/regra de direito. Sendo que a 

regra de direito é o precedente vinculativo 

(doctrine of biding precedent), fruto da 

reorganização dos tribunais superiores. Através 

da ratio decidendi chegou-se à descoberta da 

interpretação da sentença. Pode assumir-se como 

sendo a premissa maior do silogismo jurídico, 

sendo os factos a premissa menor e a decisão a 

conclusão. 

Quanto aos factos e à ratio decidendi: há uma 

comparação entre factos (que é a tarefa 

fundamental do jurista inglês – Process of 

distinguishing – a técnica das distinções). Sendo 

que a tarefa do aplicador de direito é a selecção 

de casos anteriores em função da tal ratio 

decidendi; A técnica referida consiste em 

demonstrar que, apesar da aparente semelhança 

entre um caso anterior e um caso sub judice, há 

que distinguir os factos relevantes dos dois casos. 

 Decisão. 

 

 Princípio do Precedente Vinculativo – regra de direito 

que constituiu a ratio decidendi de um caso anterior 

semelhante: 

 A semelhança entre o caso anterior e o caso sub 

judice afere-se pela comparação entre factos. Se 

os factos considerados relevantes na decisão 
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anterior se assemelharem aos factos relevantes no 

caso presente, a ratio decidendi da sentença 

anterior constitui precedente para a decisão a 

tomar, impondo-se a aplicação da mesma regra de 

direito. 

 Temos uma hierarquia dos tribunais (vinculação 

dos tribunais inferiores face aos tribunais 

superiores) – p. 90, ponto VII: hierarquia (ler). 

 Existem as excepções, que são os precedentes 

inconciliáveis dotados da mesma autoridade, e os 

erros de julgamento (sentença emitida per 

incuriam, errada porque não levou em conta as 

normas aplicáveis ao caso). 

 E existem ainda o precedente com apenas uma 

deisão, sem limitação temporal. 

 Ver p. 91, chamada de atenção da doutrina!! (ler) 

 

Nota: a ratio decidendi não está geralmente formulada de forma muito explícita. Tem de 

ser descoberta por interpretação da sentença em que se insere, através da relação entre os 

factos e a decisão. 

Nos direitos de common law, a controvérsia correspondente incide sobre a selecção do 

caso anterior donde se há de extrair a ratio decidendi e sobre o modo como esta deve ser 

enunciada. 

No direito de common law atender-se-á a uma pluralidade de precedentes, sendo cada um 

deles escolhido em conformidade com a semelhança fáctica relevante para a respectiva 

questão de direito. 

 

 Estilo das sentenças: 

 Existem os tribunais superiores: speeches ou 

opinions formuladas em separado pelos juízes. 
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 Temos que ter em conta tabém que a decisão se 

forma pela verificação da opinião manifestada 

pela maioria dos juízes. 

 Os textos são extensos, pormenorizados e muito 

descritivos e faz-se uma profunda análise dos 

factos da matéria de direito. Abundam as 

referências a casos anteriores e pressente-se a 

consciência de que, por via do precedente 

vinculativo, a decisão vai ser modelo para casos 

futuros. 

 

 Conhecimento das sentenças: 

 Este sistema pressupõe o conhecimento das 

sentenças pelo aplicador do direito. 

 Há uma elevada importância da publicação das 

sentenças. 

 Year books (1283-1535); Private reports (1536- 

 1865); Law Reports (desde 1865) – Council of 

Law Reporting. 

 

 

 Evolução do direito 

 Possibilidade de revogação da jurisprudência 

através de normas legais. 

 Tribunal superior não está necessariamente 

vinculado às suas decisões anteriores nem às 

decisões de um tribunal hierarquicamente inferior 

(overruling). 

 A partir de 1966 a Câmara dos Lordes (Supreme 

Court) deixou de se considerar vinculada aos 

precedentes oriundos das suas próprias decisões 

anteriores. A regra contrária foi abolida, através 

de uma declaração – Practice Statement – que 
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abriu, no topo do sistema, uma “válvula de 

escape”. 

 As regras jurisprudenciais estão sujeitas a 

sucessivos esclarecimentos através da sua 

interpretação em sentença que as aplicam e 

podem também fundamentar precedente 

vinculativo sobre a mesma questão. 

 Temos ainda a técnica das distinções, que pode 

servir como verdadeira ficção  para afastar a 

aplicação de um precedente, abrindo espaço à 

inovação. 

 Por último, temos casos sem precedente ou 

inovadores (Leading cases) em que os juízes 

fundamentam a sua decisão de modo mais ou 

menos vago, invocando princípios jurídicos, etc. 

 

 

 Lei – há uma elevanda relevância da lei como fonte de direito, relevância essa que 

tem sido crescente. Não existem códigos no sistemajurídico inglês. O que existe 

é um conjunto de leis às quais se chamam leis consolidadas (ex.: Sale of Goods 

Act 1979 – com algumas alterações posteriores). 

 

 Matérias abrangidas e técnica legislativa: 

 As matérias abrangidas são as mais variadas. 

Algumas pertencem ao domínio das que estão 

excluídas do case law (direito da Admin. Pública, 

direito fiscal, social, económico), bem como as 

que correspondem à transposição de directivad da 

UE. 

A statutory law tem vindo igualmente a invadir o 

campo das regras jurídicas que eram 

tradicionalmente monopólio da criação 

jurisprudencial.  
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 Quanto às técnicas legislativas, a codificação não 

é uma delas!! Apesar da sua denominação, não 

devem ser tidas como esta os chamados codifying 

acts – estes são textos legislativos que pretendem 

traduzir de forma legal normas jurídicas de 

origem jurisprudencial anteriormente vigentes.  

Outra técnica legislativa consiste na promulgação 

de leis (consolidating acts) que, revogando em 

bloco uma só ou várias leis dispersas sobre 

determinada matéria, concentram num único 

texto normativo normas substancialemente iguais 

às revogadas e normas inovadoras. 

 

 Interpretação da lei – as regras sobre a interpretação 

foram formuladas pela jurisprudência. A regra básica 

para continua a ser a literal rule que deve atender ao 

sentido ordinário, gramatical ou literal das palavras 

(Interpretation Act 1978 – a), b), c) – permitiu reduzir as 

limitações impostas ao intérprete pela literal rule). 

 Quanto às outras regras de interpretação da lei: 

 Golden Rule – permite afastar o sentido literal 

quando este for absurdo. 

 Mischief rule – interpretação em conformidade 

com o objectivo de corrigir ou revogar uma regra 

jurisprudêncial (case law). 

 Os elementos clássicos da interpretação excluem 

aquilo que nos ordenamentos romano-germânicos 

se denomina os elementos histórico e teleológico. 

O acesso pelos tribunais aos travaux 

préparatoires produzidos no Parlamento passou a 

ser admitido a partir de 1980. 



 

73 
 

Nota: só é admitido recurso a outros elementos que não os três clássicos quando o texto 

legal a interpretar se relacione ou derive de tratado internacional ou de fonte de direito da 

UE. 

 

 No que concerne ao precedente dentro da interpretação 

da lei – as normas legais podem integrar a ratio decidendi 

de uma sentença/caso concreto formam precedente que 

poderá ser vinculativo se, e na medida em que, se 

verifiquem os requisitos necessários.  

Desta feita, o case law invade o statutory law, subtraindo 

aos tribunais competência para a interpretação de textos 

legais que tenham sido já objecto de anterior 

interpretação por outro ou pelo mesmo tribunal. 

 

 

 Costume e doutrina – ambos têm pouca relevância no ordenamento jurídico 

inglês. Quanto ao costume, só é fonte e direito se for aceite de forma pacífica 

desde 1189. Já a doutrina não é considerada como fonte de direito, apenas como 

um meio auxiliar de resolução de sentenças ou conhecimento de direito – books 

of authority - (Donoghue v Stevenson (1932) – Lord Buckmaster). 

 

 

 Descoberta do Direito Aplicável – para um jurista inglês, a descoberta do direito 

aplicável passa pela descoberta de um ou mais precedentes vinculativos que 

sejam aplicáveis ao caso concreto, tendo em conta sentenças proferidas em casos 

análogos, dos quais se irá extrair as rationes decidendis que constituem normas 

puramente jurisprudenciais ou que revelam a interpretação vinculativa de normas 

legais.  

A interpretação da lei, empreendida directamente no texto legal e livremente 

desligada de precedentes jurisprudenciais, está, em princípio, reservada a casos 

em que seja aplicada pela primeira vez ou em que as aplicações tenham ocorrido 

em tribunais inferiores ao do caso sub judice. 
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Nota: em caso algum é admitido o recurso à aplicação analógica de uma norma 

legal, cujo campo de aplicação está rigorosamente ciscunscrito à sua própria 

previsão, interpretada como se todas as regras legais fossem excepcionais. 

Os leading cases resolvem-se por inovação jurisprudencial (não havendo “lacunas 

da lei”), sendo a solução ditada por critérios de razoabilidade, dentro do conjunto 

de princípios em que emergem de normas anteriormente fixadas. 

 

No direito inglês deve ainda ter-se em conta: que continua a ser actual a ideia 

de precedência do direito adjectivo sobre o substantivo, expressa pela máxima no 

remedy no right. Encara-se ainda o direito como um conjunto de regras que 

essencialmente se destina à decisão de litígios em tribunal e cuja aplicabilidade 

depende por isso da existência de meios processuais concretos para a sua 

viabilização. 

 

 

b)  Direito Norte-Americano (recebido através da colonização inglesa). 

 

o Evolução histórica 

 Colonização – Primeira Fase:  

- Calvin’s Case (1608) – aplicação do common law aos 

ingleses que se tivessem fixado nos territórios coloniais; 

- Mas: houve uma pouca aplicação do direito inglês, 

devido à existência de poucos juristas, de um complicado 

acesso às fontes de direito e de uma grande vontade de 

quebra com o direiro inglês (séc. XVII). 

- Além disso, temos uma grande influência da Bíblia 

neste ordenamento. 

 Colonização – Segunda Fase: 

- a partir do séc. XVIII deparamo-nos com uma maior 

influência  do direito inglês. 

 Independência: Declaração da Independência dos EUA – 

4 de Julho de 1776. E a Constituição foi votada, para 

entrar em vigor em 1789, em 1787. 
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- A partir deste momento começasse a discutir qual o 

melhor sistema adoptar, se seria o modelo mais 

próximoda família romano-germânica ou se seria melhor 

manter o modelo de common law? Acabou por optar-se 

por manter o de common law que veio transmitir não só 

uma cultura jurídica como também a língua e a cultura 

social. 

 Estrutura do Estado – power point, slide 7 (a favor e 

contra common law – p. 100, livro). 

 

o Constituição 

 A Federação dispõe de uma Constituição (Constituição 

dos EUA); 

 Por sua vez, cada um dos 50 estados tem a sua própria 

Constituição. 

 

o Separação de Poderes 

 Temos então a divisão europeia dos poderes – a nível da 

Federação: 

- Poder executivo (Presidente), chefe de Estado e do 

Governo Federal; 

- Poder Legislativo (Congresso: Senado e Câmara dos 

Representantes); 

- Poder Judicial (Tribunais Federais, organizados numa 

esrtutura judicial completa). 

 Quanto aos Estados Federados: 

- Estes têm uma estrutura semelhante à da do Estado 

Federal 

- São compostos por isntituições que exercem os poderes 

executivo (Governo), legislativo (duas câmaras ou por 

uma só, no Nebraska) e judicial (tribunais estaduais). 
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Nota: o direito dos EUA constitui um sistema de estrutura complexa, que compreende 51 

ordens jurídicas: a ordem jurídica federal (direito federal) e 50 ordens jurídicas estaduais 

(direitos estaduais). 

 

o Resolução de Litígios: 

 Importâncias dos meios alternativos de resolução 

alternativa de litígios, ligados à concepção liberal e 

individualista do processo – sigla ADR (alternative 

dispute resolution). 

- Relavância da mediação: estudo das técnicas. 

 

o Organização Judiciária Federal – formada por 3 níveis escalonados em 

pirâmide: 

 United States district courts (primeira instância a nível 

federal). 

- Existe pelo menos um por Estado 

- No total, existem 89 nos cinquentas Estados 

federados, amis de 5 noutros territórios (District of 

Columbia, Puerto Rico, United States Virgin Islands, 

Guam and the Northern Mariana Islands) – total de 

94 district courts. 

 Competência especializada – embora sendo de 1ª 

instância, têm jurisdição em todo o território dos EUA: 

- United States Tax Court 

- United States Court of International Trade  

- United States Court of Federal Claims 

- United States Courts of Veteran Appeals 

- Courts of Military Review 

 United States courts of appeals (segunda instância a nível 

federal) – power point, slide 15. 
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- São tribunais de recurso, cuja área de jurisdição se 

designa por “circuito” e abrange o território de vários 

estados; 

- Existem 11 circuitos, correspondentesa 11 áreas de 

cinscunscrição, mais o de D.C. Circuit e o Federal 

Circuit. 

 United States Supreme Court – sedeado e, Washington 

(topo da pirâmide da organização judiciária federal 

dos EUA). Composto por 9 juízes e caracterizaça-se por 

um sistema de substituição (excepto em casos de recuros 

interpostos para o Supreme Court de sentenças de 

tribunais supremos dos Estados). Único órgão 

directamente criado pela C.EUA. Julga os recursos 

interpostos de decisões dos courts of appels em qualquer 

matéria. Só julga em recurso de sentenças dos tribunais 

supremos dos Estados, quando esteja em causa a 

aplicação de direito federal ou a compatibilidade da 

decisão com normas federais, especialmente a C. EUA. 

O recurso para o Supreme Court só é admissível através 

de uma petition for writ of certiorari cujo deferimento 

depende de poder discricionário do mesmo tribunal 

exercido em função do interesse das regras aplicáveis ao 

caso.  

Hierarquia 
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o Competência dos tribunais federais – atribuída em função de dois 

critérios: 

 Em razão da matéria: matérias de competência federal – 

federal question jurisdiction (processos de insolvência ou 

propriedade intelectual), quando ao caso seja aplicável o 

direito federal; 

 Em razão das pessoas: domicílio ou sede das partes em 

diferentes Estados (conjugação com critérios relativos à 

matéria e ao valor) – diversity jurisdiction. Sempre que, 

qualquer que seja o direito aplicável, as partes sejam 

provenientes de diferentes Estados ou, pelos menos, uma 

delas seja estrangeira. 

 Quando a questão relacionada estiver a ser tratada a nível 

federal – supplemental jurisdiction – mesmo que, 

normalmente, seriam resolvidas pelos tribunais estaduais. 

 

 

o Organização Judicial Estadual – têm competência para julgar casos que 

não sejam da competência da jurisdição federal 

 Trata-se de uma organização autónoma. 

 Três graus de jurisdição (em alguns casos, apenas dois): 

 1ª instância; 

 Instância intermédia de recurso; 

 Supremo Tribunal. 

 Exemplo: Nova Iorque (slide 21, power point). 
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 Full faith and credit clause – decisão tomada pelo 

tribunal de um Estado federado é obrigatoriamente 

reconhecida por todos os outros Estados. 

 

o Profissões Jurídicas 

 Profissão unitária, diferente da dualidade inglesa e da 

distinção dos sistemas da família romano-germânica. 

 Admissão numa Bar Association – exercício de 

qualquer profissão jurídica. Pode ainda habilitar-se ao 

ensino universitário ou a um cargo judicial. 

 American Bar Association – cerca de 400 000 

associados (influência política, funções de acreditação 

de faculdades). Âmbito federal. 

 Juízes: 

- Recrutamento entre os juristas inscritos na associação 

profissional (Bar). 

- Juízes federais: nomeados pelo Presidente dos EUA 

após confirmação por parte do congresso (cerca de 

1000). 

- Juízes estaduais: dois sistemas. São eleitos para o 

exercício do cargo por tempo determinado. 

1. Eleição para o cargo (na maioria dos casos) 

2. Nomeação pelo Governador de entre as pessoas 

escolhidas por comissão independente (cerca de 

12000). 

- Papel dos Juízes: papel mais reduzido do que nos 

outros sistemas, nomeadamente no que diz respeito às 

matérias de facto. Há um princípio dispositivo, que é 

mais activo do advogado (e das partes) na apresentação 

de provas e inquirição de testemunhas. E temos ainda a 

importânica prática do júri (marca distintiva em relação 

ao direito inglês). 
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 Júri – processo penal: 

- Natureza consagrada na Constituição dos EUA – 

artigo III, secção 2, n.º 3 – e nas constituições dos vários 

Estados; 

- 6.ª emenda; 

- A acusação pode ser procedida de apreciação sobre a 

suficiência das provas perante um grand jury (23 cidadãos). O 

julgamento dos crimes mais graves realiza-se perante o trial 

jury/petit jury (12 pessoas). 

 

 Júri – processo civil: 

- 7ª emenda confere o direito ao julgamento por um júri 

nos litígios de valor superior a 20 dólares em que se 

aplique a common law; 

- Matéria de facto/ Montante de idemnização 

 

 Promotor Público: 

- United States attorneys – nível federal 

- Designação variada a nível estadual – Prosecuting 

Attorney, State Attorney, District Attorney, District 

Attorney General, etc. 

- Têm um papel active no processo federal. 

Representam o Estado federal ou algum estado 

federado. 

- Especificidade dos EUA – plea bargaining. 

 

o Ensino do Direito/formação dos juristas 

 Admissão numa faculdade de direito depende da 

conclusão de outro curso superior. 

 Curso de direito tem uma duração de 3 anos. 

 A formação universitária ronda os 7 anos. 
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 A atribuição do título de Juris Doctor 

(J.D.)/doutoramento confere o título de Ph.D. in Law. 

 Métodos: case method/moot courts. 

 Em regra, ensina-se o direito federal e aspectos gerais 

relativos aos direitos estaduais. 

 

o Fontes de Direito 

 Fontes primárias: 

 Lei (statutory law) – mais relevância do que em 

Inglaterra. 

 Jurisprudência (case law). 

 Fontes Secundárias: 

 Doutrina. 

 Restatements of the Law. 

Nota: o costume não é, normalmente, indicado como sendo uma fonte de direito no 

ordenamento jurídico norte-americano. 

 Hierarquia: 

 Lei prevalece sobre a jurisprudência. 

 Direito Federal prevalece sobre os direitos 

estaduais. 

 

 

1.º

•Constituição dos Estados Unidos da América

•Jurisprudência do US Supreme Court sobre a constituição

2.º

•Leis federais infraconstitucionais

•Jurisprudência sobre a legislação federal

3.º

•Constituições estaduais

•Jurisprudência dos respetivos supremos tribunais

4.º

•Leis estaduais

•Jurisprudência sobre essas leis

5.º
•Jurisprudência estadual autónoma em relação à legislação 
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 Sentido da expressão no federal general common law – limitação do âmbito 

estadual do common law enquanto conjunto de normas jurisprudenciais 

autónomas em relação à lei/legislação. Por força da competência dos tribunais 

federais em razão das pessoas (diversity juridiction), colocou-se a questão de 

saber que direito devria ser aplicado em litígio dessa natureza. 

Em 1842, o U.S Supreme Court decidiu que, quando ao caso não fosse aplicável 

statutory law, os tribunais federais julgariam de acordo com um federal general 

common law. Esta pretensa de igualdade não deixava porém de ser aparente, 

porque os casos análogos nem sempre eram resolvidos da mesma forma. 

Assim, em 1938 a orientação inverteu-se, tendo o U.S. Supreme Court fixado no 

sentido de que nã existe, para as referidas situações, uma common law federal 

(no federal general common law). 

 Actualmente todos os casos de diversity jurisdiction julgados pelos tribunais 

federais, o direito aplicável é o direito do Estado designado pelas normas de 

conflito do Estado onde o tribunal federal se situa (é irrelevante se a origem é legal 

ou jurisprudencial).* 

 

o Direito Aplicável – pp. 116 e 117 (o que faltar, notas à margem para 

complementar) 

 *Que se aplica nos casos de diversity jurisdiction (as 

duas partes serem de Estados diferentes)? 

 Judiciary Act 1789 – actuação normal das 

regras de conflito. 

 Referência a “laws” – apenas statutory law ou 

também a common law?  

 

 *Evolução no US Supreme Court 

 Swift v. Tyson (1842) – quando não existe lei, 

deveria ser aplicada a federal general common 

law. 

 Erie Railroad Corporation v. Tompkings 

(1938) – inversão da orientação. 

 Regra: no federal general common law. 
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 Solução: aplicação do direito estadual 

competente (fonte legal ou jurisprudencial) – 

evita-se o forum shopping. 

 Common Law e Equity – p. 106, ponto 94. 

 Sistemas de normas jurídicas, à semelhança do 

sistema inglês. 

 Recepção da equity no direito inglês e 

integração na lei. 

 Irrelevância para a competência dos tribunais. 

 Relavância ao nível do júri. 

o Lei  

 Constituição 

 Fulcro em volta do qual grvaitam as grandes 

mutações jurídicas. 

 1787 – sete artigos. 

 Importância das 27 emendas à Constituição e 

das decisões do Supremo Tribunal.  

 Evolução do direito constitucional por via de 

interpretação actualista. 

 Inclui normas sobre a organização e 

funcionamento das instituições políticas – 

princípio da separação de poderes e o sistema 

do checks and balances. 

 Integra um extenso elenco sobre Direitos 

Individuais Fundamentais – Bill of RightsI 

(14ª emenda: due process of law e equal 

protection). 

 Devido à interpretação actualista da 

Constituição, a garantia do due process of law 

evolui do um conteúdo meramente processual 

para um substancial.  

 A partir de 1803 institucionalizou-se o controlo 

da constitucionalidade de decisões judiciais e 

administrativas. Sistema de fiscalização 
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concreta e difusa, competindo a todos os 

tribunais. 

 

 Competência Legislativa - a primeira questão é a de 

distribuição da competência legislativa pelos órgãos 

federais e estaduais: 

 O princípio geral está enunciado na 10ª emenda 

e confere aos órgãos federais competências para 

legislar apenas matérias que lhes são resrvadas 

pela Constituição. Em relação a todas as outras, 

a competência legislativa pertence aos Estados 

em exclusividade.  

 Competências do Congresso – impostos, 

comércio comm nações estrangeiras e entre 

Estados, insolvência, moeda, forças armadas e 

criação de tribunais federais. Contudo, em 

relação a estas áreas a Constituição NÃO 

declara a exclusividade do Congresso pelo que 

os Estados parecem beneficiar de um poder 

residual para legislar. No entanto, tem havido 

uma evolução que favorece tendencialmente a 

aplicação dos poderes normativos federais em 

detrimento dos estaduais tendo por base a 

“doutrina dos poderes implícitos”. 

Do modo negativo, o poder residual dos 

Estados foi comprimido por força da chamada 

dormant commerce clause que obta à regulação 

estadual, mesmo quando relativa a áreas não 

ocupadas por legislação federal.  

 Ao nível federal, o poder legislativo é atribuído 

pela Constituição ao Congresso. Mas há 

também uma efectiva partilha com o poder 

executivo. Por delegação do Congreso, ou por 

poder próprio, o Presidente aprova, autoriza a 
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aprovação, etc., de um elevado nº de normas 

regulamentares. 

 Ao nível estadual, observa-se a situação 

paralela: o universo da legislação é composto 

pelas leis elaboradas pelas câmaras 

parlamentares bem como pelas normas 

regulamentares oriundas dos Governos e 

agências e comissões estaduais. 

 

 Codificação 

 Legislação em grande número quer a ível 

federal quer a nível estadual. 

 Escassez da codificação no sentido romano-

germânico (excepção do Louisiana) – p. 109, 

livro: exemplos. 

 Generalizada está a publicação de códigos em 

sentido impróprio, meras compilações de leis. 

Assim, as leis aprovadas pelo Congresso estão 

compiladas por transcrição no United States 

Code. Estruta semelhante tem o Code of 

Federal Regulations, que contém os 

regulamentos presidenciais e das agências 

administrativas fiscais. 

 Em todos os Estados se publicam também 

coletâneas das leis vigentes sob a designação de 

Codei ou Revised Statutes. 

 

 Leis uniformes e Leis-Modelo 

 Objectivo: 

1. Uniformizar os direitos estaduais- National 

Conference os Commissioners on Uniform 

State Law. 

2. Servir de modelo no que respeita a algumas 

soluções. 
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 Exemplo: Uniform Commercial Code 1952 

(adoptado total ou parcialmente em todos os 

Estados federados). A uniformização não é 

todavia completa! 

 A uniformização dos direitos estaduais tem sido 

também promovida por outras instituições de 

carácter privado através da proposta de leis-

modelo  

- Model Penal Code 1962: American Law 

Institute. 

- Model Business Corporation (American Bar 

Association).  

 Liberdade dos Estados federados na sua 

adopção. 

 Estes são textos de vocação legislativa que, 

umavez aprovados livremente, com ou sem 

modificações, pelos órgãos legislativos de um 

ou mais Estados, passam a ser direito estadual 

circunscrito aos Estados onde vigoram. 

 

 Interpretação da lei – p. 110, livro, ponto 99 (notas à 

margem).  

 

o Jurisprudência 

 Doutrina do stare decisis: os tribunais estão vinculados 

a decidir novos casos da mesma forma que foram 

decididos casos semelhantes. 

 À separação das duas jurisdições não corresponde a 

completa separação dos precedentes relevantes, aplica-

se quer aos tribunais federais quer aos tribunais 

estaduais. 

 Tarefa do jurista: distinguish precedent/analogize to 

precedent. 
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 Vinculação dos tribunais federais 

 Precedentes de decisões de tribunais federais 

superiores. 

 Precedentes de decisões dos tribunais estaduais 

superiores quando esteja em causa a aplicação 

de direito estadual. 

 Precedentes de decisões de tribunais estaduais 

superiores. 

 Precedentes de decisões dos tribunais federais 

em que seja aplicado direito federal ou direito 

do estado em causa. 

 

 Razão de ser – stare decisis 

 Previsibilidade. 

 Mais flexível que o inglês. 

 Justiça. 

 Eficiência. 

 Integridade do sistema judicial. 

 Consciência acrescida nas decisões judiciais. 

 Política do precedente (policy). 

 

 Possibilidade de revogação de norma 

 Admissibilidade nos tribunais superiores. 

 Overruling/Prospective overruling. 

 Menor vinculação ao stare decisis do que em 

Inglaterra. 

Cfr.: p. 111, livro, ponto 100-II (notas à margem). 

 

 Sentenças 

 Técnica semelhante à do direito inglês. 

 Ratio decidendi – Holding of the Case. 
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 Redacção por um juíz, podendo os outros 

apresentar declarações de voto (dissenting 

opinions/concurring opinions). 

 

Notas: as regras de case law estadual constituem apenas direito dos respectivos Estados. 

É dada uma elevada atenção não só à influência do direiro inglês, como também ao modo 

como os casos análogos são decididos noutros Estados. 

A chamada jurisprudência paralela constitiu assim origem de precedentes com valor 

formal de mera persuasão. 

 

 Estilo das Sentenças – pp. 112 e 113 (notas à margem)  

 

 

o Doutrina 

 Grande quantidade, qualidade completude, diversidade 

de estilos e de modelos editoriais. Temos: 

 Enciclopédias; 

 Tratados; 

 Looseleaf series; 

 Case books; 

 Lições universitárias e monografias; 

 Manuais abreviados (nutshells). 

 Revistas especializadas citadas em todo o Mundo. 

 

o Restatements of the Law  

 É uma exclusividade do direito dos EUA. 

 Pesquisa e publicação do “direito comum” estadual em 

áreas onde o case law é mais denso – inspiração nos 

códigos romano-germânicos. 

 American Law Institute promoveu a pesquisa e 

publicação do common law, organizado por áreas. 
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 Baseiam-se fundamentalmente na jurisprudência (case 

law estadual), mas são fontes de direito secundárias 

de natureza dotrinária. 

 Fonte secundária (power point, slide 50, ver site). 

 Influenciam as decisões dos juízes. 

 

 Síntese comparativa: família de common law 

 

i. O registo das diferenças entre os dois sistemas anteriormente referidos 

limitar-se-á todavia aos elementos jurídicos, porque não se verifica 

distinções relevantes no plano dos elementos metajurídicos 

ii. Quanto aos caracteres comuns, eles são extraídos directamente da 

comparação restrita aos sistemas jurídicos inglês e norte-americano. 

 

 Direitos de common law e os sistemas jurídicos híbridos 

 

i. Influência deste direito verifica-se em África, Nigéria, Gana, Quénia entre 

muitos outros. Completa este círculo o sistema jurídico sul africano, que 

se caracteriza por um complexo hibrismo. 

ii. Na Ásia temos como exemplos a União Inidana, o Paquistão e Israel. 

Temos ainda uma notória influência dos direitos de common law nas 

Filipinas e Japão, contudo os resultados são mais visíveis a nível sectorial 

(direito económico). 

 

 

Comparação entre os sistemas romano-germânico e de common law 

 

 A expressão common law é hoje usada com 3 sentidos diferentes: 

i. Com o aparecimento das regras de equity o direito dos restantes e mais 

antigos tribunais reais continuou a designar-se como common law. Desta 
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feita, common law ou só law) é todo o direito das ordens jurídicas anglo-

saxónicas com exclusão das regras de equity.  

ii. A progressiva importância da lei (statutury law) fez alargar o conceito de 

common law de modo a incluir todo o direito de criação jurisprudencial. 

Neste sentido, common law equivale a case law, sendo portanto todo o 

direito das ordens jurídicas anglo-saxónicas que não seja statutory 

law. 

iii. Common law, tomando a parte pelo todo, veio também significar famílias 

de direitos em que se integram o direito inglês e as ordens jurídicas 

por este influenciadas. Neste sentido, impõem-se à civil law. 

iv. Por sua vez, a expressão civil law é a fórmula usada pelos common lawyers 

para designar os direitos romano-germânicos. A contraposição entre 

common law e civil law vem assim pôr em evidência duas diferentes 

origens históricas: a formação especificamente inglesa do primeiro e a 

evolução a partir do direito romano, própria dos sistemas jurídicos 

romano-germânicos. 

 

 Semelhanças entre os direitos de common law e os direitos de civil law 

i. Procedemos agora à megacomparação entre as duas famílias de direitos. 

Oresultado há de derivar da comparação entre as características comuns 

que foram atribuídas sucessivamente à família de direitos romano-

germânicos e à família de direitos de common law. Comecemos pelas 

semelhanças (p. 124, livro – notas de cada um à margem): 

 De natureza metajurídica; 

 De natureza histórica; 

 De natureza interna ou jurídica; 

As referidas características constituem afinal o common core dos direitos actualmente 

vigentes nas sociedades que compõem a chamada “civilização ocidental”. Não será, 

então, ousadia concluir que por estas duas famílias de direitos se distrobuem todos os 

sistemas jurídicos europeus ou de forte influência europeia. 
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 Diferenças entre os direitos de common law e os direitos de civil law 

 

i. Como elementos externos ou metajurídicos prórpios das sociedades 

onde se implementaram sistemas jurídicos de common law, sem 

correspondência nas sociedades de civil law, temos os seguintes: 

 Tendência para o pragmatismo e o empirismo; 

 Uso da língua inglesa. 

ii. Quanto aos elementos históricos a principal diferença consiste na reacção 

do direito romano verificada nos direitos europeus continentais versus a 

criação jurídica autónoma pelos tribunais medievais ingleses. A influência  

da Revolução Francesa só é especialmente determinante no primado da lei 

(civil law). 

iii. Comparando os elementos internos característicos das duas famílias de 

direito, deparamo-nos com um núcleo contral de diferenças incidentes na 

importância relativa às fontes de direito.  

 Nos direitos romano-germânicos prevalece a lei sobre a 

jurisprudência que subalterniza a sua função, relegando-a para o 

plano das fontes mediatas. 

 Nos direitos de common law, a primazia é atribuída à 

jurisprudência (case law), fonte de revelação de normas jurídicas 

formadas ou esclarecidas através da alicação pelos tribunais, 

segundo o princ de strare decisis. Em todas as ordens jurídicas de 

common law, apesar de variável, existem importantes e extensas 

áreas cobertas apenas ou predominantemente por normas de 

autónoma criação jurisprudencial e, além disso, a 

jurisprudência é sempre decisiva para a compreensão e 

aplicação da lei, quando exista. 

iv. No plano das concepções gerais, um “direito dos juízes” situa a resolução 

de conflitos na essência da função jurídica e confere primazia ao direito 

processual sobre o direito substantivo (família romano-germânica). Pelo 

contrário, um “direito do legislador” faz fé na capacidade das normas 

jurídicas para servirem como regras de conduta e é normal afirmar a 
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instrumentalização do direito processual em relação ao direito substantivo 

(família common law). 

No âmbito das fontes de direito, a menor generalidade das previsões 

normativas do sistema de common law é conatural às regras 

jurisprudenciais e projecta-se nas regras legais tanto mais quanto menor 

seja a extensão que se lhes queira conceder. 

A perspectiva oposta consiste na crença quase fetichista nas virtualidades  

da lei, que tem pautado a posição dominante nos direitos romano-

germânicos. 

No que se trta das profissões jurídicas, a formação prática e a preferência 

pelo recrutamento dos juízes entre juristas que anteriormente exerciam a 

profissão de advogado são ainda consequências da visão do common law, 

bem como o protagonismo atribuído ao júri. 

Finalmente, respeitante à doutrina, a exigência da formação universitária 

dos civil lawyers e a estratificação das magistraturas em carreiras próprias 

são resultado de tardições históricas. 

v. Algumas diferenças detectadas, como as divisões estruturais entre 

common law e equity (direitos anglo-saxónicos) e entre o direito público e 

o direito privado (direitos romano-germânicos), são fruto de vicissitudes 

histórica.  

Certas características comuns aos sistemas jurídicos romano-germânicos 

(ex.: fiscalização da constitucionalidade das leis, a “geometria” das 

organizações jurdiciárias e a tendencial unidade da profissão de advogado) 

não surgem em oposição com todos os de common law. E, se estão 

ausentes no direito inglês, também o estão no direito norte-americano. 
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 Tendencias de aproximação 

 

i. Na verdade, as marcas do núcleo central de diferenças parecem estar a 

reduzir-se: é inegável a crescente presença da lei entre as fontes de direito 

nos sistemas de common law; por outro lado, torna-se cada vez mais 

notória a efectiva importância da jurisprudência nos sistemas romano-

germânicos. Quanto a este último ponto, talvez não se deva falar de uma 

aproximação, mas de consciência de uma efectiva proximidade que o 

legalismo obscureceu. 

Assim, o uso da codificação ao estilo romano-germânico vai-se difundindo 

em países como os EUA, mas nota-se igualmente, em países de civil law, 

alguma atracção pela técnica legislativa específica dos direitos anglo-

saxónicos (ex.: adopção em França de um chamado Code de la 

cosommation – 1993 – imitando as técnicas anglo-saxónicas de 

compilação e consolidação de leis). 

A abertura à utilização de elementos históricos, teleológicos e sistemáticos 

na interpretação da lei, a atenção dispensada à doutrina e a generalização 

da formação universitária dos juristas são também mudanças, nos direitos 

de common law, que diminuem a distância entre as duas famílias. 

A relevância da jurisprudência do Tribunal de Justiça da UE como fonte 

do direito europeu constitiu um bom exemplo da influência do modelo de 

common law nos Estados-membros que pertencem à Europa continental. 

ii. A principal dissemelhança entre os direitos de civil law e de common law 

não reside nos resultados de aplicação das regras jurídicas, mas sim dos 

métodos do raciocínio jurídico e nas técnicas de descoberta do direito 

aplicável. 

O que é realmente diferente é a atitude de espírito perante as fontes de 

direito. Ora sobre este aspecto a aproximação não é assim tão acentuada. 

O jurista romano-germânico continua a sentir-se constrangido a referirr-se 

à lei, mesmo que as regras aplicáveis sejam efectivamente de origem 

jurisprudencial ou consuetudinária. O common law moderno não deixou 

de preferir a invocação de precedentes, ainda que apele à aplicação de 

normas que originariamente foram criadas por via legislativa ou pelo 

costume. 
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Sistemas jurídicos islâmicos 

 

 O Islão e a Xaria 

 

i. A religião muçulmana – Maomé, Deus (Alá), Corão (livro sagrado). 

Em menos de 60 anos, Maomé fundou e difundiu a religião muçulmana 

que se expandiu rapidamente e com ela o poderio político dos sucessores 

de Maomé, mantémdo-se a influência política islâmica “activa” até à 

queda do Império Otomano na passagem do séc. XIX para o séc. XX.  

 

 Islão – significa submissão (absoluta),  à vontade de Deus. Significa paz, repouso. 

Designa ainda a comunidade (Umma) das pessoas que professam a religião 

islâmica/muçulmana. Sendo uma eligião, o Islão ultrapassa o âmbito das outras 

religiões, pois, desde a sua origem, que é também um sistema político e social. 

Trata-se de uma religião monoteísta, que pretende superar o judaísmo e o 

cristianismo.  

Tem por base “cinco pilares”, sendo que o princípio fundamental consiste numa 

profissão de fé: “Só Alá é Deus e Maomé o seu profeta”, ao qual acrescem 4 

obrigações individuais, aplicáveis a todos os crentes: 

a) Oração cinco vezes por dia; 

b) Jejum no mês do Ramadão; desde o nascer ao pôr-do-sol; 

c) Esmola aos pobres (zakat); 

d) Peregrinação a Meca, pelo menos, uma vez na vida.  

 

ii. Xaria: sentido e fontes – a Xaria é o conjunto das regras reveladas que os 

muçulmanos devem observar. A equivalência semântica de Xaria com 

“direito islâmico” só é válida, se se advertir que, por efeito da amplitude 

do islamismo, não existe separação clara entre direito e religião. 
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A Xaria tende por isso a cobrir todas as áreas da vida ou, pelo menos, a 

abarcar aspectos que, noutros sistemas normativos, seriam considerados 

de natureza religiosa, moral ou de mera conveniência social.  

Portanto, se Xaria significa “direito objectivo”, fiqh é a palavra que 

designa o saber jurídico, a ciência do direito, no sentido de ciência das 

normas que se extraem da Xaria. 

Quanto às fontes da Xaria (usul al-fiqh) podem subdividir-se em: 

a) Primárias 

 Corão: palavra que significa leitura, reictações, 

proclamação. Contém as revelações feitas a Maomé que 

este ditou aos seus companheiros. Os muçulmanos 

acreditam que este foi escrito por Deus.  

O Corão compõem-se de cerca de 6 200 versículos, 

agrupados em 114 capítulos (suras) seriados, à 

excepção do primeiro, por ordem decrescente de 

dimensão. Não é uma obra exclusivamente jurídica, 

mas contém cerca de 500 ou 600 versículos que se 

podem considerar como regras de direito propriamente 

dito (direito da família, das sucessões, penal, 

obrigações, financeiro, dos contratos, constitucional, 

internacional); 

 

 Tradição de Maomé (suna): siginifica comportamento 

e refere-se aos costumes e bons exemplos do Profeta, 

constantes dos hadites. Cada um destes é composto por 

dois elementos: a parte material, decorrente da 

narrativa (palavras, actos, silêncios do Profeta), e a 

parte histórica, na qual se enuncia a cadeia oral dos 

transmissores, que serve de suporte de apoio, de 

demonstração de autenticidade. Existem cerca de 1 

milhão de hadites, sendo que cerca de 2 000 a 3 000 

são jurídicos.  
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b) Secundárias 

 Consenso (unânime): também chamado ijma, 

considerada infalível, reporta-se na verdade ao 

consenso de qualificados teólogos-juristas (ulema), 

segundo critérios variáveis conforme a escola que se 

perfilhe; 

 

 Analogia (quiás): destina-se ao preenchimento de 

lacunas. 

 

Quanto à admissibilidade de outras fontes, isso é discutível. Entre elas, podem referir-se 

o esforço individual e independente (ijtihad), o comentário ou explicação (tafsir) do 

Corão ou da Suna por juristas ou teólogos, o costume, a jurisprudência e o decreto (fatwa) 

emitido em resposta a questões colocadas a teólogos. 

As divergências e variantes acerca do elenco e alcance das fontes da Xaria, assim como 

de outros aspectos de entendimento da Xaria e das instituições islâmicas, reflectem as 

divisões do mundo islâmico entre a maioria sunita e a minoria xiita e, em menor grau, as 

quatro escolas (ou ritos) sunitas principais: hanafita, maliquita, xafeíta e hambalita. 

Quanto aos xiitas, estes ao contrário dos sunitas, reconhecem a existência de clero (imãs, 

aiatolas). 

 

iii. Características da Xaria – considerando o que antecede, podem atribuir-se 

à Xaria, enquanto sistema normativo, as seguintes características: 

a) Origem: é relevado e portanto sagrado e dogmático (a 

justificação das regras provém da sua própria existência); 

b) Estrutura: muito heterogénea e o seu grau de sistemacidade é 

muito variável; princípios com elevado grau de abstracção 

coexistem com prescrições de base empírica e casuística; 

c) Âmbito de aplicação: predomina o critério pessoal; a Xaria 

vigora tendencialmente para todos os muçulmanos, seja qual 

for a sua nacionalidade e/ou residência; 
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d) Âmbito material: o sistema é completo e universal (sem 

distinção nítida entre temporal e espiritual), incluindo regras 

jurídicas, políticas, morais e religiosas, que constituem o 

somatório de todas as acções humanas, dos direitos e dos 

deveres de cada um dos indivíduos em todas as stuações da 

vida; 

e) Hierarquia de interesses: o interesse comunitário, o chamado 

“bem comum”, prevalece sobre os interesses individuais. 

Os estudiosos e os aplicadores da Xaria são peritos na adaptação das regras, evitando com 

maior ou menor sucesso a sua aparente adulteração. Para efeito usam, sempre que a vida 

prática o exige, a ficção (hiyal), o subterfúgio e a simulação. Assim se ocnsegue corrigir, 

em aprte, a imutabilidade e o arcaísmo. 

Muito difundidos estão, por ex., os expedientes destinados a contornar a proibição de 

juro, incompatível com as necessidades de financiamento. 

E, finalmente, é necessário referir que nos tempos mais recentes também as regras estritas 

da Xaria sobre a posição da mulher na família se apresentam em colisão com o modo de 

vida e as condições de algumas comunidades em meios urbanos mais progressistas. 

 

 Evolução e actualidade dos Direitos Islâmicos 

 

i. Durante séculos (Herégia até séc. XIX) a história do direito vigente no 

mundo islâmico correspondeu aproximadamente à história da Xaria. 

Durante todo este tempo, salvo raras excepções, a única fonte 

complemntar da Xaria que era reconhecida era o costume, que servia para 

o preenchimento das lacunas da Xaria, se não fosse desconforme com as 

suas regras. A srestantes inadaptações iam-se resolvendo através da ficção. 

Sob influência europeia, a modernização dos direitos islâmicos consistiu 

essencialmente na criação em cada um dos Estados islâmicos de direitos 

de base legislativa, cada um dos quais distinto dos outros e do direito 

islâmico comum e tradicional (xaria). 
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Neste processo, teve um papel preponderante a codificação – alguns 

códigos foram estrturados e redigidos segundo modelos europeus (ex.: 

Egipto e Irão). Mais frequente foi a codificação separada de regras do 

estatuto pessoal (ex.: Egipto e Marrocos). Mais radical foi a reforma 

legislativa empreendida na Turquia com Mustapha Kemal (Ataturk – 

1926)., inspirado nos códigos suíços. 

 

Salvaguarda os casos extremos de laicização oficial (Turquia, Albânia) e 

de plena subsistência de regimes religiosos (Arábia Saudita), o balanço da 

situação nos anos subsequentes à 2ª GM apontava para um declínio da 

supremacia da Xaria nos sistemas jurídicos dos Estados de população 

maioritariamente muçulmana. 

O direito islâmico propriamente dito tendia a limitar-se mais ao estatuto 

da família e pessoal, os tribunais tinham sido extintos ou limitados e 

algumas onstituições (repúdio e proibição de juros) começavam a 

enocntrar oposição social. 

 

ii. O ressurgirmento islâmico – a guerra israelo-árabe de 1967 (Guerra dos 

6 anos) veio permitir a revalorização da religião e espiritualidade 

islâmicas, em reacção contra o modo de vida dos “ocidentais” 

desencadeado e proporcionado pelo desenvolvimento económico e por 

certas expressões da modernidade. A forma política extrema desse 

ressurgimento conduziu ao chamado fundamentalismo islâmico. No 

plano jurídico, implica um retorno à pureza da Xaria. 

 

O ressurgimento islâmico assumiu nalguns países forma revolucionária, 

tornando-se em doutrina do Estado ou da classe política dominante. 

O retorno à Xaria não se limita a estes casos limite, verificando-se um 

pouco por todo o mundo islâmico. O sinal mais evidente encontra-se nos 

textos constitucionais onde, mesmo em Estados moderados, o papel da 

Xaria como fonte de direito foi introduzido ou reforçado. 
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iii. Quanto à diversidade dos sistemas jurídicos islãmicos na actualidade, é 

necessário distinguir: 

a) Direito Islâmico (equivalente a Xaria/fiqh, conforme o sentido  

em que a expressão é usada): é o sistema normativo de 

referência que actualmente não vigora exclusiva e 

integralmente m parte alguma do mundo; 

b) Direitos Islâmicos (cujo conjunto de famílias de direitos 

islâmicos, uma das três grandes famílias de direots 

contemporâneos): trata-se da qualificação que atribuímos aos 

sitemas jurídicos em que a Xaria é fonte de direito e o Islão é a 

religião do Estado; 

c) Direitos dos países islâmicos (onde a maioria ou uma forte 

minoria da população professa a religião islâmica): inclui 

sistemas jurídicos que não pertencem àfamília de direitos 

islâmicos (ex.: Turquia, Cazaquistão, etc.).  

A relação entre o direito islãmico (direito revelado) e os direitos islâmicos (efectivamente 

vigentes em cada um dos Estados islâmicos) tem actualmente alguma semelhança com a 

distinção entre direito natural e direito positivo, tal como é usada na ciência jurídica de 

raíz europeia. 

o Os direitos islâmicos, em sentido próprio, apresentam entre si, para além 

dos referidos elementos comuns e de semelhança parcelares, múltiplas 

diferenças, por vezes profundas, em todos os traços característicos de um 

sistema jurídico. É ainda assim admissível distribuir os sistemas jurídicos 

islâmicos por vários grupos, conforme a maior ou menor influência da 

Xaria, combinado com a influência dos direitos europeus: 

a) Sistemas de elevado grau de influência da Xaria, abrangendo 

pelo menos o domínio dos direitos pessoal, familiar e penal 

(Arábia Saudita, Sudão, Irão, etc). 

b) Sistemas Híbridos com marca romanista, em que a influência 

efectiva da Xaria é, no essencial, restrita ao estatuto familiar 

(ex.: Marrocos, Jordânia, Iraque, Mali, etc). 
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c) Sistemas híbridos de influência de common law combinada 

com estatuto familiar de base islâmica (ex.: Malásia, Nigéria, 

Gâmbia, etc). 

 

 Fontes de Direito 

 

i. Em todos os sistemas jurídicos islâmicos contemporâneos, são fontes 

primárias de direito, pacificamente aceites como tal: a constituição, os 

Códigos e outras leis; a Xaria. 

Outras fontes de direito são também reconhecidas, em termos que variam 

de sistema para sistema: o costume, desde que não contrarie nem a Xaria 

nem a Lei estadual; a jurisprudência nos Estados influenciados pela 

common law; a doutrina seja aquela que se constitui e constrói a partir da 

Xaria (fiqh) seja aquela que se vem desenvolvendo em torno de cada um 

dos sistemas jurídicos actuais. 

 

ii. Constituição – em quase todos os Estados islâmicos modernos existe uma 

Constituição concebida como lei fundamental do Estado, onde se dispõe 

acerca da organização do poder político e dos direitos dos cidadãos. Não 

existe uma doutrina constitucional comum aos Estados islâmicos, sendo 

necessário distinguir entre os princípios da Xaria e a realidade.  

A concepção islâmica maioritária sustenta a origem divina da soberania 

ou mesmo que a soberania pertence a Deus. Só por delegação atribuída ao 

povo (sunismo) ou àfamília do Profeta (xiismo) a autoridade pode ser 

exercida pelo chefe, que detém tanto o pode temporal como o religioso. 

A consagração do islamismo como religião oficial do Estado e/ou a 

menção da Xaria como fonte de Direito constam actualmente da 

Constituição de cerca de 30 países. 

 

Neste conjunto, são variadas as formas de organização política, mas a 

maioria das Constituições toma como referência a democracia 

(“democracia conforme ao Islão”, por exemplo).  
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Algumas Constituições defendem que é o “povo a fonte do poder” e que a 

“soberania nacional pertence exclusivamente ao povo”. Já outras diferem 

quanto à sua máxima e afirmam que “o poder do Governo provém do 

Sagrado Corão e da tradição do Profeta”. 

 

As Constituições de Estados islâmicos consagram também, em graus e 

estilos diferentes, um elenco de Direitos Fundamentais. Algumas 

adoptam fórmulas próximas às das Constituições europeias (ex.: Cons. 

Afeganistão, 2004 – art. 7º). 

Outras Constituições não disfarçam o alcance restrito desses direitos, 

sendo que “o Estado protege os direitos humanos de acordo com as normas 

da Xaria islâmica”. 

 

Os pontos críticos são normalmente a questão da liberdade religiosa e a 

igualdade entre os sexos, frequentemente omissos, vagos ou com 

limitações explícitas ou implícitas. 

 

Mais problemática ainda, é a questão da igualdade em função do sexo 

em que numas Constituições temos a defesa de direitos políticos iguais, 

noutras o princípio é omisso e noutras ainda é defendida a igualdade entre 

homens e mulheres sem qualquer entrave.  

 

iii. Xaria como fonte de direito actual – em todos os sistemas jurídicos 

islâmicos, as regras da Xaria estão, de há muito, inseridas no conjunto 

mais vasto e complexo de fontes de direito, em relação com a lei e com 

outras fontes de direito de origem estadual. O ressurgimento islâmico 

consistiu no reforço, formal e substancial, da Xaria como fonte de direito. 

 

A maioria das Constituições islâmicas que, a apr da declaração do Islão 

como religião oficial, inclui actualmente a afirmação de que a Xaria 

constitiu uma fonte principal de direito ou mesmo a principal fonte de 

direito. Sintomática foi a alteração da constituição do Egipto (1971), bem 

como a Constituição do Afeganistão (2004) que declara que a lei não pode 
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contrariar o Islão, e a do Iraque (2005) que reconhece o Islão como uma 

fonte de direito, não podendo a Lei contrariá-lo nem mesmo à democracia. 

 

Na generalidade dos Estados os programas de islamização da lei têm tido 

um desenvolvimento irregular . Dois exemplos verificados num só país, o 

Egipto são bons demonstradores desta situação: 

a) No sentido da islamização: a lei Jihane (1979) continha uma 

clãusula implícita de monogamia inserida no contrato de 

casamento. Depois, a lei de 1985 definiu ser necessário que a 

primeira mulher fizesse provas do efectivo prejuízo moral ou 

material obtido através da poligamia. 

b) No sentido da contençao da islamização: o art. 226º do CC 

egípcio permite a cobrança de juros de mora. Em sentença 

proferisa em 1985, este preceito não seria inconstitucional, 

estando a sua implementação dependente da alteração expressa 

da legislação. 

 

iv. Dualidade dos sistemas e hierarquia de fontes – através do que já 

analisámos podemos retirar algumas conclusões: 

a) Os direitos islâmicos actuais caracterizam-se pela 

coexistência, ora integradora, ora parcialmente desarticulada, 

de duas ordens normativas com origem, fundamento, âmbito e 

natureza diferentes: 

 A Xaria, sistema de normas legitimado pela revelação, 

que ultrapassa a sua base religiosa para se projectar em 

toda a vida social; 

 O Direito Positivo, de reconhecida origem humana, 

actualmente composto primordialmente por regras 

prescritas pelas autoridades estaduais. 
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Esta dualidade gera: 

a) Contradições, porque a profundidade da dimensão religiosa das sociedades 

islâmicas não evita no direito que efectivamente se aplica a um certo recuo da 

normatividade intrinsecamente islâmica; 

b) Conflitos normativos, porque, se a Xaria completa a lei na ordem estadual, é ela 

própria a lei por excelência na ordem islâmica; 

c) Ambiguidades, porque nems empre existem normas que resolvam abertamente 

tais conflitos. 

Esta dualidade é mais visível no direito da família, sucessões e direito dos contratos. 

Mas, na prática, a lei é a principal fonte de legitimação do direito e é encarada com mais 

naturalidade do que a Xaria enquanto fonte actual de direito. Na verdade, é a lei do Estado, 

com destaque para a Constituição, que faz referência à Xaria (e não o inverso). 

Paradoxalmente, a Xaria vê assim reforçada a sua legitimação. 

 

 Organização Judiciária e Profissões Jurídica 

 

i. Os tribunais da Xaria – o cádi é o principal personagem da administração 

da justiça, o juiz, no direito islâmico tradicional.  

Depois de uma lenta evolução, que prosseguiu até aos nossos dias, o cádi 

asssumiu a qualidade de magistrado, dotado de uma certa indeependência 

limitada porém pela nomeação pela autoridade política (Governo, Rei, 

Sultão). 

 

Os clássicos tribunais do cádi eram tribunais singulares, não 

hierarquizados, com competência para decidir sobre qualquer litígio entre 

muçulmanos a que se aplicasse a Xaria. As sentenças não tinham de ser 

fundamentadas, não formavam caso julgado, não admitiam recurso e não 

constituíam precedente. 

 

Melhor será dizer que estes tribunais são tribunais da Xaria, ordem 

normativa que não se circunscreve a normas de índole religiosa. As 

expressões “tribunais de Xaria” e “juízes de Xaria” permitem aliás 
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generalizar a referência, de modo a incluir outros tribunais islâmicos de 

natureza semelhante. Estes tribunais desempenham também funções de 

jurisonsulto (emissão de pareceres sobre questões compreendidas na 

Xaria) e funções notariais (certificação da autenticidade de certos actos, 

ex.: casamento, testamento, doacção, etc.). 

 

O declínio da Xaria projectou-se também nas correspondentes instituições 

de aplicação. Os tribunais do cádi viram as suas competências e funções 

reduzidas na exacta medida da ampliação das fontes de origem estadual.  

Os cádis nunca tiveram alías o monopólio da resolução de litígios nos 

países islâmicos. Com eles coexistiram ao longo dos tempos quer outras 

instâncias (de natureza administrativa ou policial) quer tribunais 

comunitários competentes para a aplicação de direito consuetudinário 

profano.  

 

Mas os grandes concorrentes dos tribunais da Xaria foram os tribunais 

estaduais, criados ou reorganizados em cada um dos Estados dos países 

islâmicos, estruturados à medida dos Estados europeus. Os tribunais dos 

Estados foram substituindo os da Xaria. Nalguns Estados, estes foram pura 

e simplesmente abolidos (ex.: Turquia 1926, Estados integrados na URSS 

1917, Tunísia 1955, Egipto 1956, Argélia 1965, etc.). 

 

Este processo sofreu, no entanto, nos últimos anos algumas evoluções, 

que, em casa Estado, exprime maior ou menor intensidade de re-

islamização. Os tribunais da Xaria têm vindo a ser restabelecidos (ex.: 

Irão e Paquistão). 

 

 

ii. Organização judiciária contemporânea – comum à organização judiciária 

dos Estados islâmicos é apenas a existência de tribunais estaduais, 

estruturados hierarquicamente. Em comparação com o passado, é lícito 

todavia destacar dos grupos de sistemas: 
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a) Sistemas de organizaçã judiciária unitária (apenas tribunais 

estaduais), em que apenas se reconhecem tribunais estaduais 

que aplicam normas de qualquer natureza, incuindo normas d a 

Xaria. 

Esta unidade sistemática não impede contudo a subsistência em 

alguns Estados de juízes com formação especial no fiqh ou de 

tribunais vocacionados para a aplicação da Xaria, integrados 

porém numa estrutura judicial única. 

b) Sistemas de organização judiciária dualista (coexistem 

tribunais estaduais e tribunais da xaria), em que os tribunais da 

Xaria, mantidos ou restabelecidos coexistem com uma 

estrutura judicial estadual, de natureza secular. 

Qualquer dos sistemas é compatível com a existência de um Tribunal Constitucional. 

Como alternativa à resolução de litígios pelos tribunais estaduais e da Xaria, admite-se a 

arbitragem, incluindo em matéria familiar redigida pela Xaria. 

 

iii. Profissões jurídicas e formação profissional – esta dualidade de perfil dos 

sistemas jurídicos islâmicos projecta-se numa dualidade de perfil dos 

profissionais a quem compete a aplicação deste conjunto normativo 

complexo. 

Por um lado temos os especialistas da Xaria (alim, mullah, ou fuqayah, 

dependendo da língua falada no seu país). Há quem os caracterize como 

sendo simultaneamente teólogos e juristas, mas uma tal duplicidade 

desvanece-se e resolve-se perante o carácter universal da Xaria. 

 

Nos tribunais do cádi, este deve ser muçulmano, homem e púbere. As suas 

funções eram inicialmente gratuitas, mas começam agora a admitir 

remuneração. Nos mesmos tribunais, só recentemente passou a ser 

admitida a intervenção de defensores.  

 

Por outro lado, em todos os sistemas jurídicos islâmicos se foram criando 

e desenvolvendo profissões jurídicas laicas que exercem as suas funções 
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em tribunais do Estado ou em aplicação do direito de fonte estadual. Estes 

juízes, magistrados do MP, advogados, notário, etc., indiciam geralmente 

a influência dos sistemas jurídicos europeus que, em cada Estado islâmico, 

maior predomínio político exercem. 

 

Em  tempos mais recentes, verifica-se em vários países islâmicos, a 

proliferação da profissão de advogado, na qual podem coabitar advogados 

muçulmanos , alguns dos quais com formação no estrangeiro, com 

advogados estrageiros ou ligados a grandes sociedades de advogados 

estrangeiras. 

 

A formação dos juristas reflecte e prepara esta mesma dualidade. Nos 

países islâmicos, o Corão é ensinado nas escolas primárias e secundárias, 

onde se aprende também a sira (vida do Profeta), os hádites e os dogmas 

islâmicos. Contudo, a formação especialista em Xaria requer estudos mais 

aprofundados, normalmente obtido através do estudo universitário 

(islâmico) – Universidade de Al-Azar (Cairo) – onde se ensina não só o 

direito como também a “ciência da revelação”. 

 

 

Não é, todavia, a formação mais comum dos juristas (magistrados e 

advogados) que na sua profissão vão aplicar preferencial ou 

exclusivamente direito positivo moderno. Este estuda-se em faculdades de 

direito de estilo europeu. 

Esta distinção não implica uma separação absoluta entre o estudo do fiqh 

e, sendo até possível obter, licenciaturas mistas em Xaria e em direito 

estadual. 
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Comparação entre os sistemas jurídicos islâmicos e “cristãos” 

 

Passamos agora a uma síntese comparativa entre as famílias de direitos islâmicos e as 

famílias romano-germânica e de common law – ensaio de megacomparação. 

Em relação aos direitos islâmicos a atenção incide sobre os seus caracteres comuns. A 

circunstância de a Xaria ser elemento comum a todos os direitos islâmicos não a 

transfigura em termo único da comparação. 

Também em relação aos direitos romano-germânico e de common law, é necessário fazer 

uma pequena chamada de atenção: as duas famílias de direitos são tomadas em conjunto, 

a partir das semelhanças e das tendências de aproximação que antes se detectaram. Estes 

podem chamar-se de “direitos cristãos”, devido a ser este o elemento histórico comum e 

distintivo de outras famílias de direitos. 

 

 Diferenças entre os Direitos Islâmicos e os Direitos “Cristãos” 

 

i. Concepção de Direito – é óbvio que a Xaria nunca coincidiu com o direito 

vigente, antes completou, de variadas fomras, direitos tribais ou estaduais. 

Em todos os direitos islâmicos e por definição destes, a Xaria continua a 

ser uma fonte de direito. 

Como vimos anteriormente, esta é um conjunto normativo complexo, 

legitimado pela revelação, cuja base religiosa se projecta em toda a vida 

social. Nã há distinção entre religião, moral e direito, nem entre actos 

religiosos e relações humanas, nem sequer entre direito canónico e 

civil/laico. 

A Xaria vigora a diferentes títulos nos diferentes direitos islâmicos actuais. 

Pode ser invocada pela lei ordinária a título de direito supletivo ou 

consagrada pela Constituição como critério de interpretação da lei, como 

uma fonte de direito entre outras ou como principal fonte de direito. 

Estas proclamações expressas não revelam por si só nem a extensão 

nem o modo de vigência e muito menos o grau de influência da Xaria 

no respectivo sistema jurídico. 
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Não se pode também esquecer que o espírito do fiqh permanece na 

doutrina jurídica de todos os países islâmicos. 

 

De forma directa ou indirecta e com graduações variadas, continua 

portanto a ahaver nos direitos islâmicos um lugar para o Corão, fonte 

revelada e origem primária de toda a Xaria. Daqui resulta a subsistência 

nos modernos sistemas incluindo a lei e outras fontes laicas, de uma certa 

indistinção conceptual entre religião e direito – esta tem mais clara 

expressão na consagração constitucional do Islão como religião do Estado. 

 

Bem diferente é a concepção de direito nos sistemas jurídicos romano-

germânico e de common law, que convergem na distinção entre direito e 

outros sistemas normativos (religião, moral e as normas de convivência 

social). 

Esta observação não colide com a influência da religião e da moral cristãs, 

elemento metajurídico comum aos direitos destas duas famílias. Na 

verdade, a máxima a partir da qual se desenvolveu esta divisão está 

repetida em 3 dos 4 relatos envagélicos do Novo Testamento. 

A sua percepção, generalização e aplicação não foram nem imediatas nem 

lineares. Não é por isso paradoxal afirmar que há, ao mesmo tempo, uma 

concepção cristã de direito e que, na formulação actual dominante dessa 

concepção, o direito se distingue claramente da religião (cristão ou 

qualquer outra). Pode mesmo afirmar-se que o direito constitui um 

conceito de origem greco-romano-cristã. 

 

 Estas diferentes concepções criam dificuldades na compração entre as ordens 

normativas vigentes nos países cristãos e islâmicos. Portanto, a solução a adoptar 

consiste no uso do critério funcional, considerando na comparação apenas as 

normas e as instituições relativas a questões e a necessidades comuns aos sistemas 

em comparação. 

Cfr.: p. 151, livro – último parágrafo antes ponto 135 (notas à margem). 
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ii. Fontes de direito e outros elementos jurídicos – apesar das diferenças de 

sistema para sistema, a lei, a jurisprudência, a doutrina e costume são 

fontes de direito comum às três famílias. Nos direitos islâmicos, há mais 

uma fonte: a Xaria. 

O acréscimo do elenco das fontes de direito é também determinante da sua 

hierarquia naqueles Estados islâmicos que colocam a Xaria no plano 

superior à lei, incluindo à Constituição.  

Já o papel relativo às fontes estaduais (lei e jurisprudência) não é 

influenciado pela presença da Xaria, reflectindo antes o predomínio 

relativo de uma ou de outra conforme a natureza da herança linguística 

e/ou cultural deixada em cada um dos Estados islâmicos pelo Estado 

colonizador. 

 

A presença mais ou menos forte da Xaria explica ainda que predominem 

as formas autocráticas de organização do poder político. A separação de 

poderes e, muito menos, a separação entre Estados e autoridade religiosas 

não fazem parte dos caracteres comuns aos direitos islâmicos. 

 

Apesar de uma proclamada concepção islâmica dos direitos 

fundamentais, o elenco destes e a sua prática é muito mais restrita nos 

direitos islâmicos do que nos cristãos. 

Qualquer destas diferenças se pode explicar pela relevância que, na 

concepção cultural cristã e humanista, assume o papel do indivíduo 

perante a sociedade, em oposição à ideia islâmica de subordinação dos 

interesses individuais aos interesses comunitários. 

 

Não há como que um modelo de organização judiciária típico dos 

direitos islâmicos. Mas o reconhecimento da Xaria determina ainda a 

necessidade de alguma especialização dos tribunais, assim com de 

profissões jurídicas com formação específica nas matérias em que a Xaria 

é fonte autónoma de direito. 
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 Semelhanças entre os Direitos Islâmicos e os Direitos Cristãos 

 

i. Concepção de direito e elementos metajurídicos – em primeiro lugar, nem 

tudo é diferente na concepção de direito. Tanto nos países islâmicos como 

nos cristãos o direito desfruta geralmente de elevado prestígio e é 

considerado como como um dos mais relevantes meios de regulação de 

comportamentos e de resolução de conflitos, sendo que nos direitos 

islâmicos a Xaria tem um papel também ele importante.  

 

Outras semelhança prende-se com a incidência em certos aspectos de 

natureza política e/ou económica, que tendem a ser uniformes em todo o 

mundo contemporâneo (ex.: base estadual e organização política, soluções 

jurídicas materiais decorrentes da economia de mercado e do comércio 

internacional). 

 

ii. Elementos jurídicos – relembremos então a coincidência das fontes de 

direito (com ressalva para a Xaria), o predomínio da lei, a escassa 

importância do costume, a estrutura hierarquizada dos tribunais, a 

admissibilidade de resolução de litígios através de arbitragem, a 

aproximação das categorias de profissões jurídicas, a exigência de 

formação universitária, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 


