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NOTA PRÉVIA

O trabalho que ora se publica corresponde a um exercício de planifi-
cação do processo de ensino-aprendizagem de uma unidade curricular 
do Mestrado em Ciências Jurídico-Forenses da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra: a Justiça Constitucional. Daí que o conjunto de 
ponderações contidas no presente texto se tenha destinado, em primeira 
linha, a constituir o material de apoio daquela disciplina, cuja regência nos 
foi confiada desde o momento da reformulação deste Ciclo de Estudos e 
da autonomização daquela matéria como unidade curricular a se. Ademais, 
as páginas dadas à estampa consubstanciam uma parcela significativa do 
relatório que apresentámos para o concurso para o lugar de professor 
associado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na área 
das Ciências Jurídico-Políticas.

Todavia, a amplitude das reflexões sugeridas, assim como as dimensões 
da recolha de doutrina e jurisprudência atinentes a alguns dos problemas 
mais candentes da Justiça Constitucional poderão tornar a publicação 
num instrumento de consulta em contexto de investigação e de exercício 
de profissões forenses. Assim o esperamos.

Coimbra, em fevereiro de 2021
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1.
Introdução

A importância da Justiça Constitucional prende-se com o relevo que 
a mesma possui não só para a compreensão da força normativa da 
Constituição e do sentido desta sua específica garantia, mas também para a 
inteleção do alcance da função exercida pelos tribunais (maxime, no âmbito 
do controlo da constitucionalidade de normas) e do necessário equilíbrio 
que pressupõe no concerto com os demais poderes estaduais (e, hoje 
também, no cenário global), bem como da metodologia que permeabiliza 
as respetivas decisões. Numa palavra, a adequada compreensão da Justiça 
Constitucional, a análise da jurisprudência dos Tribunais Constitucionais 
(rectius, do juiz constitucional) e a sua perspetivação mais ampla no quadro 
do direito comparado constituem elementos determinantes para a própria 
conceção do atual Direito Constitucional.

Mas a relevância do estudo da Justiça Constitucional tem impacto 
também na atividade didática, pois que os conteúdos agora desenvolvi-
dos permitirão a recuperação e o aprofundamento conhecimentos que, 
em parte, se adquirem na Licenciatura em Direito, introduzindo agora 
a resolução de problemas mais complexos atinentes aos processos de 
fiscalização da constitucionalidade. Ademais, o facto de se propor um 
enquadramento teórico-metodológico – que representa o pano de fundo 
a toda unidade curricular, e com o qual as matérias são, pari passu, con-
frontadas –, assim como o facto de privilegiarmos uma abordagem que 
convoca a jurisprudência, implicam o desenvolvimento de capacidades de 
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argumentação e de raciocínio, imprescindíveis ao exercício de qualquer 
profissão do foro, e ainda de qualquer atividade de investigação original 
e de alto nível (abrindo, em certos casos, caminhos para o crescimento 
científico posterior).


