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A – OBJECTIVOS 

 

 

 

Podemos esquecer o direito. É o que fazemos a maior parte 
do tempo, e o contrário nem seria aconselhável. O direito, em 
contrapartida, nunca nos esquece. Mais precisamente : 
deixou de poder esquecer-nos desde que existe na forma 
moderna do direito positivo (em palavras simples e no caso 
português : desde que se publica — e até que deixe de se 
publicar — o Diário da República). Esta situação, 
característica das sociedades modernas, simultaneamente 
oferece virtualidades e cria riscos. Não só ao nível mais geral 
— pode pensar-se, por exemplo, no processo de adopção de 
uma constituição para a União Europeia — mas também no 
nosso quotidiano — pode pensar-se, por exemplo, nas 
garantias de que beneficiamos (ou não) como consumidores, 
como trabalhadores ou como cidadãos. 

A apreciação destes riscos e virtualidades não é fácil. 
Nomeadamente porque é extremamente desigual a 
distribuição do conhecimento do direito. Na prática, este 
conhecimento é reservado aos profissionais da matéria, os 
juristas. E cada vez mais, no seio da classe dos juristas, o 
conhecimento de uma determinada legislação é reservado aos 
especialistas desta legislação. A avaliação do papel da lei na 
sociedade torna-se no entanto cada vez mais urgente, por um 
lado face aos efeitos indesejaveis do direito existente — 
vejam-se os debates sobre a “inflação legislativa” ou sobre a 
“nova opacidade” —, por outro lado face à emergência de 
novas “necessidades normativas” criadas em particular por 
recentes evoluções tecnológicas — um exemplo : o domínio 
da bioética. 

  

 

 
Nestas circunstâncias, não admira que, após algumas décadas 
de hesitações, as mais importantes escolas de sociologia 
dediquem agora importantes esforços de reflexão ao direito 
(vejam-se os autores referidos na Bibliografia a seguir). 
Quanto à sociologia do direito, enquanto disciplina 
especializada, beneficia hoje de uma forte expressão 
institucional, em muitos países e no plano internacional, com 
numerosas revistas especializadas, laboratórios de 
investigação, etc. O próprio ISCTE associou-se a esta 
evolução, tendo celebrado protocolos de cooperação, no 
plano do ensino e da investigação, com o Instituto 
Internacional de Sociologia do Direito (Oñati, Espanha) e 
com o Centro de Estudos Judiciários (Lisboa). 

O objectivo geral da cadeira é dar acesso a esta disciplina e 
introduzir à sua prática. Mais especificamente, pretende-se 

– proporcionar ao aluno instrumentos para a análise 
empírica do fenómeno social “Direito” e suas relações com 
outros fenómenos sociais. Tais instrumentos interessam o 
sociólogo qualquer que seja o seu campo de trabalho, pois 
desde os media até à família, passando pelo Estado-
Providência, praticamente todos os fenómenos sociais têm 
hoje um componente jurídico. 

– oferecer elementos de reflexão teórica, desenvolvidos a 
partir do estudo do fenómeno “Direito”, a quem se interroga 
sobre as especificidades e os paradoxos das sociedades 
contemporâneas. 

– contribuir para a formação de especialistas na 
abordagem sociológica ao direito, face à procura de 
investigações em matérias sócio-jurídicas (funcionamento 
dos tribunais ; criminalidade ; litigiosidade ; representações e 
atitudes face a questões jurídicas, etc.), procura essa que 
conhece, actualmente em Portugal, um aumento sensível. Foi 
revelador desta tendência a criação, em 1996, do 
Observatório Permanente da Justiça Portuguesa. 
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B – CALENDÁRIO DO ANO LECTIVO 2004-2005 

 

Nota 1 : Este calendário poderá sofrer alterações menores no 
decorrer do ano lectivo, que serão oportunamente anunciadas 
pelo docente. 

Nota 2 : Além das aulas compreendidas neste calendário, 
haverá reuniões de trabalho do docente com os alunos para a 
preparação dos trabalhos de avaliação e para a discussão do 
segundo destes. 

 

Primeiro semestre : 

 Introdução geral. Em alternância : exposições do 
docente (ver a seguir o plano destas, C, I parte) e 
discussão de textos e outros materiais para reflexão. 

 Desenvolvimento da disciplina em Portugal : 
apresentação, pelos alunos, no âmbito do primeiro 
trabalho de avaliação (ver infra, secção D/I), de artigos 
publicados em Portugal sobre temas jurissociológicos. 

 Desenvolvimento da disciplina no plano internacional : 
exposições do docente. 

 

Segundo semestre : 

 Em alternância : 

 – Exposições do docente sobre a investigação em 
sociologia do direito (ver a seguir o plano destas, C, III 
parte), assim como sobre os seus principais conceitos e 
modelos (ver a seguir o plano destas, C, IV parte). 

 – Sessões de discussão dedicadas aos trabalhos 
finais de avaliação (ver infra secção D/II). 

 

 

  

C – PLANO DAS EXPOSIÇÕES DO DOCENTE 

 

I Parte :  Introdução Geral 

Nota : Entre parênteses, referem-se os principais textos em 
que se apoiam as exposições. A indicação entre [] remete 
para o ponto da Bibliografia (infra, Secção E) onde se 
encontra a referência completa.  

 

1. – O direito — um saber de especialistas 

 A existência de um corpo de especialistas como critério 
distintivo do fenómeno jurídico. 

 Finalidades e elementos constitutivos do saber dos 
juristas. 

 Teoria e prática da aplicação do direito. 

(WEBER, 1921 [3] ; “(Aplicação do) direito” in Enciclopédia 
Polis, 1985 [10] ; LÚCIO, 1985 [9] ; BOURDIEU, 1986 [4.2] ; 
“Application du droit”, in Dictionnaire, 1993 [2] ; texto 6 do 
caderno) 

 

2. – Direito e violência 

 A sociologia face à violência. 

 Semântica da colectividade, da violência, da norma. 

 Proibição e justificação da violência como dispositivos 
característicos dos sistemas jurídicos. 

 A norma jurídica como modo de gerir a violência : 
distribuição do uso legítimo da violência e 
circunscrição dos locais do seu exercício. 

(MEAD, 1917 [4.2] ; RUSCHE / KIRCHHEIMER, 1939 [10] 

FOUCAULT, 1975 [10] ; ; secção “Domestic Violence” in 
Oñati Proceedings 9, 1991 [1] ; HESPANHA, 1993a [9] 
SARAT, 1993 [4.2] ; “Violence” in Dictionnaire, 1993 [2] ; 
GUIBENTIF et al., 2002 [10] ; HILLYARD, 2002 [4.2]) 

 

3. – Direito e Economia 

 Raízes do vocabulário jurídico na actividade produtiva. 

Evolução histórica : profissionalização da justiça e 
diferenciação de uma esfera não doméstica de 
actividade económica (direito romano) ; compilação de 
sistematização das regras (da recepção do direito 
romano às codificações) ; intervenção do Estado na 
economia (para além dos ramos tradicionais, direito 
civil e direito comercial, um domínio mais vasto de 
direito económico).  

 Papel do direito na actividade económica, 
independentemente da resolução de litígios : instituir os 
agentes económicos e formalizar as suas relações ; 
regular estas relações ; organizar a desregulação. 

(GILISSEN, 1979 [10] ; DEZALEY, 1992 [4.1] ; FARIA, 1999 

[4.1] ; KIRAT / SERVERIN, [4.1] ; texto 8 do caderno) 

 

4. – Direito e Estado 

Evolução histórica : disciplinação da justiça local pelos 
reis ; organização da actividade administrativa ; as 
constituições como instrumento de identificação de um 
novo tipo de colectividade. 

O conceito de Estado de Direito e a correspondência 
entre direito e Estado que resulta desta evolução. O 
direito como produto estadual ; o Estado como 
actividade definida pelo direito. 

Para além de uma noção formalista do conceito de 
Estado de Direito, os sustentos concretos da vida 
colectiva em âmbitos estaduais : os equilíbrios entre 
forças sociais, a cultura jurídica, os funcionários, os 
critérios institucionais internacionalmente 
reconhecidos.  

 (HABERMAS, 1963 e 1981 [4.2] ; GILISSEN, 1979 [10] ; 
HESPANHA, 1988 [9] ; BOURDIEU, 1993 [4.2] ; CHEVALLIER, 
2003 [4.1] ; texto 4 do caderno) 

 

5. – A positivização do direito 

 A “positivização” do direito como momento em que o 
direito se tornou “positivo”, isto é : materialmente 



PROGRAMA DA CADEIRA DE SOCIOLOGIA DO DIREITO — ISCTE — ANO ACADÉMICO 2004-2005 3 

delimitado e produzido de acordo com regras que são 
definidas pelo próprio direito. 

 Além dinámicas anteriormente referidas, consolidação 
da noção de direito positivo num processo de evolução 
intelectual : autonomização progressiva da noção de 
direito face às referências a deus, à tradição e ao rei. 
Tentativas de fundamentar o direito na natureza e na 
razão. Reconhecimento da eficáca do direito positivo 
que resulta dos processos de codificação e de 
constitucionalização. 

(HABERMAS, 1963 [4.2] ; LUHMANN, 1969 [4.1] ; LUHMANN, 
1972 [4.1] ; FOUCAULT, 1978 [4.2] ; “Droit réflexif” in 
Dictionnaire, 1993 [2] ; HESPANHA, 1997 [10]) 

 

6. – O pluralismo normativo 

 Pluralismo normativo e pluralismo jurídico. 

 Heterogeneidade das ordens normativas. Propostas de 
tipologias. Ordens formalizadas ; ordens informais 
baseadas nos usos ; coordinação baseada na 
comunicação. 

 Relações entre ordens normativas (internormatividade) ; 
processos de juridicização e desjuridicização. 

(CARBONNIER, 1963 [4.2] ; SANTOS, 1980 [4.2] ; TEUBNER, 
1984 [4.2] ; HABERMAS, 1981 [4.2] ; KELLERHALS et al., 
1992 [10] ; “Pluralisme juridique” in Dictionnaire, 1993 [2] ; 
ROCHER, 1996 [4.1] ; PERRIN, 1997 [4.1] ; BELLEY, 2002 
[4.2])  

 

7. – Direito, conflito, justiça 

 A noção de justiça e a construção social dos conflitos. 

 Ideia de justiça e aparelho de justiça. 

 Quatro conceitos de justiça e quatro momentos-chave 
nas relações entre direito e justiça : 

 A justiça como virtude de obediência às leis. 

 Diferenciação da noção de justiça comutativa e 
diferenciação da função do juiz. 

 Da noção de justiça distributiva até às exigências de 
justiça social. 

 Um instrumento para gerir a crise do Estado 
providência : a noção de justiça processual. 

(“Justiça” in Enciclopédia Polis, 1985 [10] ; SANTOS, 1986 
[4.2] ; GALANTER, 1993 [4.2] ; HABERMAS, 1992/1996 [4.1] ; 
HESPANHA, 1988, 1993b [9] ; Oñati Proceedings 12, 1991, 
Disputes and Litigation [1] ; RÖHL / MACHURA, 1997 [4.1]) 

 

8. –  Direito, comunicação, razão, legitimação 

 Direito moderno e formas modernas de comunicação. 

 Aspectos jurídicos da sociedade da informação / 
comunicação. 

 O potencial comunicativo dos processos de produção e 
aplicação do direito. 

 A legitimação pela comunicação : o modelo e os seus 
limites. 

(HABERMAS, 1988 [4.2] 1992/1996 [4.1] ; FITZPATRICK, 1992 

[4.1] ; GUIBENTIF, 2001 [9]) 

(O tema “Direito e Comunicação” é também abordado no 
âmbito do mestrado Comunicação, Cultura e Tecnologias de 
Informação.) 

 

II  Parte : Apresentação da disciplina 

 

1. –  Situação actual em Portugal 

 (exposições de alunos, no âmbito do 1º trabalho de 
avaliação.) 

 

2. –  Desenvolvimento no plano internacional 

 Diferenciação histórica dos saberes sobre a sociedade e 
sobre o direito : géneses da ciência jurídica e das 
ciências sociais. 

 Os clássicos da sociologia face ao direito. 

 Emergência da sociologia do direito entre a ciência 
jurídica e a sociologia. 

 Panorama da sociologia do direito na actualidade : 
associações e institutos ; revistas ; os novos clássicos. 

 O lugar da sociologia do direito no contexto dos 
debates contemporâneos sobre direito e sociedade. 

 As relações entre saber jurídico e saber juris-
sociológico ; as relações entre o trabalho do 
jurissociólogo e o trabalho dos sociólogos de outras 
especialidade. 

 (ARNAUD, 1981 [4.1] ; FERRARI, 1990 [2] ; COTTERRELL/ 
NELKEN, 1998 [4.2] Oñati Proceedings 6, 1991 [1] : 
Sociologia jurídica en America latina ; Oñati 
Proceedings 15, 1993 [1] : Sociology of Law in Non-Western 
Countries ; referências mencionadas nos pontos [5, 6, 7, 8] ; 
texto 3 do caderno) 

 

III Parte :  A investigação em sociologia do direito  

 

1.  – Um terreno sui generis : o discurso jurídico 

 Análise de conteúdo e interpretação da leis. 

 Os vários elementos do discurso jurídico. 

 Procedimentos básicos : identificação do material 
pertinente ; reconstituição do sistema externo (contexto) 
e interno (plano) dos textos ; inventário das noções 
jurídicas. 

 Elementos de semiótica jurídica. 

(GREIMAS, 1976 [10] ; SARAT, 1993 [4.2] ; Oñati 
Proceedings 16, 1994 [10] : Legal Semiotics and the 
Sociology of Law) 
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2. –  O conhecimento da cultura jurídica e do aparelho de 
produção do direito 

 Relações entre sociologias do direito, do Estado, das 
profissões etc. 

 Os dois planos de observação : discursos e aparelhos. 

 Os dois grandes terrenos : o interior do aparelho de 
produção do direito ; o conhecimento do direito e as 
atitudes face à justiça na população em geral. 

 Um objecto privilegiado : os tribunais. 

(PARSONS, 1954 [4.2], GARFINKEL, 1967 [4.2] ; FERREIRA, 
1973 [9] ; BOURDIEU, 1986 [4.2] ; HESPANHA, 1986a [9] ; 
BANCAUD, 1989 [4.2] ; BLANKENBURG, 1991 [4.2] ; 
DEZALEY, 1992 [4.1] ; SANTOS et al. 1996 [9] ; JUNQUEIRA, 
2001 [4.1] ; texto 10 do caderno). 

 

3. – A observação da produção do direito 

 A hipótese da diferenciação do sistema / campo juridico 
como base de trabalho. 

 Identificação dos sistemas / campos / debates onde se 
desenrolam os processos que condicionam produção 
jurídica. Organização da pesquisa em função da 
diversidade destes âmbitos. 

 Reconstituição das linhas de tensão ; hipóteses quanto a 
actores e motivos. 

 A questão especificamente jurissociológica : porque se 
escolheu a forma jurídica ? 

 Algumas hipóteses consolidadas pela sociologia do 
direito : burocratização, legislação simbólica etc. 

(LATOUR, 2002 [4.2] LENOIR, 1986 [4.2] ; SAVELSBERG, 1987 
[4.2] ; Oñati Proceedings nº 3, 1991 [1] : La création de la 
loi pénale et ses acteurs ; COMMAILLE, 1995 [4.1] ; texto 11 
do caderno) 

 

4. – A observação da prática e dos efeitos do direito 

 Introdução às noções de prática, implementação, efeito, 
efectividade, e eficácia do direito. 

 A diversidade dos dispositivos jurídicos e a necessária 
adequação dos instrumentos de observação. 

 A necessária complementaridade entre observação 
exterior (medidas de efectividade) e questionamento 
dos motivos (compreensão das práticas). 

 O tratamento sociológico dos dados oficiais. 

 Algumas hipóteses consolidadas pela sociologia do 
direito : efeitos perversos, efeitos simbólicos ; 
relevância dos mecanismos de automatismo, das 
características dos nexos entre momentos de produção e 
momentos de aplicação. 

(CARBONNIER, 1957-8 [4.2] ; MACAULEY, 1985 [4.2] ; 
HAWKINS, 1986 [4.2] ; LASCOUMES / SERVERIN, 1986 [4.2] ; 
MADER, 1991 [4.2] ; ALMEIDA et al., 1995 [9] ; texto 9 do 
caderno) 

 

5. – O contributo da sociologia do direiro face às 
normatividade não-jurídicas 

 O modelo de produção normativa como base de 
trabalho na abordagem de normatividades formalizadas. 

 A crítica da noção de norma como ponto de partida na 
abrodagem de normatividades não formalizadas. 

 
(SANTOS, 1980 [4.2] ; KELLERHALS et al., 1992 [10] ; 
ROCHER, 1996 [4.1] ; Perrin, 1997 [4.1]) 

 

IV Parte : Principais conceitos e modelos 

 

1. – Conceitos 

 Conceitos elaborados em reacção à conceptualização 
interna do direito : pluralismo jurídico, não-direito, 
efeitos do direito, conciência e conhecimento do direito, 
(in)efectividade das leis, implementação. 

 Conceitos inspirados pela sociologia geral, por outras 
disciplinas sociológicas ou por outros intercâmbios 
interdisciplinares : produção do direito, mobilização / 
usos do direito, cultura jurídica, positivização do 
direito, sistema / campo jurídico, paradigmas jurídicos, 
direito pós-moderno. 

 Alguns conceitos conexos : (percepções / experiências 
da) justiça, legitimidade / legitimação, cidadania, 
“governança”. 

(ARNAUD et al., 1993 [2.] ; BELLEY, 2002 [4.2.]; CARBONNIER, 
1957-58 ; 1963 [4.2] ; CHORÃO, 1985  [10] ; caderno, 
nomeadamente textos 4 e 14) 

 

2. – Modelos 

 No plano macro-social : entre os modelos da 
determinação recíproca e os modelos dos “sistemas 
autopoiéticos”. 

 No plano micro-social, o regresso das abordagens 
“accionalistas”. Os conceitos de produção e de uso do 
direito. 

A procura de modelos adequados a uma prática “não 
atenta” do direito. 

 (WEBER, 1921 [3] ; DEZALEY, 1992 [4.1]  ; TEUBNER, 
1989/1993 [4.1] ; KIRAT / SERVERIN, 2002 ; textos 4 a 8 do 
caderno) 
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D – ESQUEMA PEDAGOGICO 

 

I. Primeiro trabalho de avaliação 

 

 Análise de um artigo de âmbito jurissociológico 
publicado em Portugal (a escolher entre os artigos 
referenciados infra na secção F). Trabalho individual. 

a)  A análise do artigo basear-se-á nos seguintes dois 
passos de trabalho : 

1.  Pesquisa bio-bibliográfica, tendo como objectivo a 
identificação do contexto de elaboração do artigo : principais 
dados biográficos dizendo respeito ao(s) autor(es) ; 
bibliografia do(s) autor(es) ; dados sobre a revista / 
publicação em que o artigo se encontra inserido. 

2.  Análise do texto, reconstituindo a sua estrutura e a sua 
lógica de argumentação, e procurando responder às seguintes 
cinco perguntas : 

– Qual (Quais) a(s) pergunta(s) às quais o(s) autor(es) 
pretende(m) responder ? 

– Qual o método utilizado ? 

– Quais os principais conceitos ? Neste ponto, convém ter 
especial cuidado em distinguir os conceitos jurissociológicos 
– desenvolvidos pelo sociólogo como ferramentas de análise 
– e os conceitos jurídicos – que o sociólogo encontra já 
definido pelo direito positivo, e, por assim dizer, incorporado 
ao objecto em análise. 

– Quais as principais conclusões ? 

– Qual o contributo para a reflexão sociológica sobre o 
direito ? 

b)  Este trabalho dará lugar : 

1.  a uma exposição na aula (ver calendário, supra secção 
B). Esta exposição terá a duração máxima de 15 minutos. O 
aluno poderá apoiar-se em apontamentos formulados por 
tópicos. Não é admitida a leitura de uma intervenção pre-
redigida. 

Nesta exposição será apresentada a síntese dos resultados da 
pesquisa bio-bibliográfica e da análise do texto. Nesta base, 
tratar-se-á em particular de pôr em evidência eventuais 
relações entre o texto e o seu contexto de elaboração, e de 
identificar o seu contributo mais significativo para a reflexão 
em sociologia do direito. 

2.  à elaboração de uma ficha-síntese, a distribuir antes da 
exposição e destinada a servir de base a esta e à discussão, 
composta por três partes : 

– um resumo do artigo, de 15 linhas no máximo ; 

– um sumário das informações recolhidas no âmbito da 
pesquisa bio-bibliográfica, com indicação precisa da 
fonte destas informações (cerca de 2/3 páginas ; 
referências em conformidade com as “Normas para 
apresentação de originais” da revista Sociologia — 
Problemas e Práticas) ; 

– recortes do texto analisado com as citações mais 
significativas para cada um dos pontos da análise do 
texto (com indicação exacta da localização no texto ; 

para os recortes de alguma extensão recomenda-se a 
numeração das linhas). 

3.  à elaboração de uma nota de leitura: aproveitando o 
trabalho de preparação da exposição e os debates aos quais 
esta dará lugar, redigir-se-á uma breve nota de leitura (2 
páginas ; cerca de 6000 caracteres), a entregar ao docente em 
Janeiro. Estas notas serão em princípio publicadas na página 
web da cadeira (sob reserva da aceitação da/o aluna/o, e com 
devida identificação do autor da nota.). 

 

c)  Moderadores 

Será designado para cada exposição um moderador que terá 
como principal tarefa a de lançar a discussão e gerir o debate 
entre quem fez as exposição e os outros estudantes. 

 

II. Segundo trabalho de avaliação 

 

 Pesquisa empírica em sociologia do direito ; trabalho 
individual ou de grupo. 

1.  Este trabalho deverá em princípio corresponder a um 
dos quatro seguintes tipos : 

– Análise de um caso de produção do direito (ver plano 
das exposições do docente, supra secção C, III-2.) ; 

– Análise da implementação e dos efeitos de um diploma 
legal (ver plano das exposições do docente, supra 
secção C, III-3.) ; 

– Análise de um componente do aparelho de produção do 
direito (profissão jurídica ; organismo do Estado etc.; 
ver plano das exposições do docente, supra secção C, 
III-4.). 

– Análise de um fenómeno de internormatividade 
(incidência de regras jurídicas num âmbito onde regras 
de outro tipo são essenciais ; supra secção C, III-5.). 

A análise poderá apoiar-se em investigações levadas a cabo 
no âmbito de outras cadeiras, desde que o trabalho 
apresentado seja coerente e que tenha uma orientação 
claramente jurissociológica. 

2.  No decorrer da pesquisa, o objecto do trabalho, o 
método escolhido, bem como alguns resultados (parciais e 
provisórios) serão apresentados aos colegas no âmbito de 
uma sessão de discussão (ver calendário, supra secção B). O 
objectivo destas sessões é dinamizar a troca, entre os alunos, 
de informações, observações, críticas e ideias nos planos 
empírico, metodológico e teórico (daí que a participação de 
todos os alunos nestas sessões de discussão seja obrigatória). 

3.  No final do ano lectivo, será entregue um trabalho 
escrito (de 20 páginas no máximo por aluno, sem contar os 
eventuais anexos ; devem ser entregues dois exemplares do 
próprio texto, e um exemplar dos anexos), a discutir com o 
docente. 

4.  No plano bibliográfico, deverão aparecer em princípio 
referências a, no mínimo, três autores jurissociológicos 
“autorizados” (a extrair eventualmente da bibliografia), em 
apoio a aspectos específicos do trabalho.  
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5.  No plano formal, este trabalho escrito compreenderá 
obrigatoriamente : 

– uma capa, com indicação do(s) autor(es), do título, do 
local, da instituição, da cadeira e da data ; 

– um índice ; 

– uma numeração das páginas ; 

– uma bibliografia (que obedecerá às “Normas para 
apresentação de originais” de uma das revistas 
portuguesas de ciências sociais). 

– se o trabalho incluir anexos, uma lista pormenorizada 
destes. 

Para além disto, recomenda-se que sejam considerados os 
seguintes pontos : 

–  Tenham o cuidado de fazer parágrafos que contribuam 
para a inteligibilidade do texto. Ou seja : evitem cair 
num destes dois extremos : um parágrafo por frase ou 
um parágrafo por secção do texto. 

– Não hesitem em fazer muitas referências bibliográficas 
e documentais precisas e pontuais (entre parêntesis ou 
em notas). 

– Se fizerem referência a documentos apresentados em 
anexos, remetam de maneira clara e precisa para estes 
anexos, para garantir um bom aproveitamento da 
documentação reunida. 

– Fizeram-se excelentes trabalhos de alunos sem intro-
dução e sem conclusão, mas são raros. 

 

III. Cálculo da nota final  

– Avaliação do primeiro trabalho (50% da nota) 

– Avaliação do segundo trabalho (50% da nota) 

– Participação nas aulas, em particular nas aulas de 
discussão dos trabalhos em preparação, e moderação das 
exposições : consideradas no arredondamento final. 

 

 

D – BIBLIOGRAFIA 

 

As referências que se seguem não constituem, obviamente, 
um conjunto de leituras obrigatórias, mas sim elementos para 
facilitar ao aluno a orientação na bibliografia de sociologia 
jurídica. Caber-lhe-á, em função dos seus interesses, 
seleccionar os textos a ler de maneira aprofundada, não 
deixando, no entanto, de procurar também consultar, embora 
mais superficialmente, um número significativo de trabalhos 
menos directamente relacionados com os seus interesses. 

Muitos dos textos referidos são acessíveis na biblioteca do 
ISCTE. Existe aliás uma secção dedicada especialmente a 
esta disciplina, na estante “Direito”, sob a cota [D. 113]. Para 
facilitar o acesso a este material, indica-se aqui, sempre que 
possível, a cota exacta das obras referidas (mencionada entre 
[]). 

As colecções completas de todas as revistas da especialidade 
podem ser consultadas na biblioteca do Instituto 

Internacional de Sociologia Jurídica (Oñati, Espanha ; [Bibl. 
IISL]), com o qual o ISCTE celebrou um protocolo de 
cooperação que facilita o acesso a esta documentação. Uma 
base de dados dos livros e artigos disponíveis no IISJ pode 
ser consultada na página web do IISL (http://www.iisj.es). 

Um conjunto de artigos do docente encontram-se reunidos 
num caderno, à disposição dos alunos do ISCTE, sob o título 
Abordagens sociológicas ao direito (adiante referido 
[caderno]). 

 

Índice 

 

1. Selecção de revistas especializadas 

2. Obras de referência 

3. O clássico 

4. Obras de carácter geral 

 4.1. Livros 

 4.2. Artigos e outras contribuições 

5. Sobre a sociologia do direito em Portugal 

6. Sobre a sociologia do direito na Alemanha 

7. Sobre a sociologia do direito em França 

8. Sobre a sociologia do direito no mundo anglo-saxônico 

9. O direito na sociedade portuguesa 

10. Outras referências úteis 

 

1. Selecção de revistas especializadas 

– Crítica Jurídica, México, Centro de Ciencias Políticas 
de la Universidad Autónoma de Puebla, 
semestral/anual, desde 1984 [Bibl. IISL] 

– Droit et Société, Paris, Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, quadrimestral, desde 1985 [Bibl. IISL ; 
Bibl. CEJ ; docente] 

– International Journal of the Sociology of Law, London 
etc., Academic Press, trimestral, desde 1978 (antes de 
1978, a revista publicava-se sob o título International 
Journal of Criminology and Penology) [Bibl. IISL] 

– Journal of Law and Society (nos primeiros anos British 
Journal of Law and Society), Oxford, Martin 
Robertson, semestral, desde 1974 [Bibl. IISL] 

– Law & Society Review, Denver, Law and Society 
Association, trimestral, desde 1966 [Bibl. IISL] 

– Revue Canadienne Droit et Société / Canadian Journal 
of Law and Society, Association canadienne droit et 
société / Canadian Law and Society Association, 
semestral, desde 1985  [Bibl. IISL]. 

– Revue interdisciplinaire d'études juridiques, Bruxelas, 
Facultés universitaires Saint-Louis, semestral, desde 
1978 [Bibl. IISL ; Bibl. CEJ] 

– Social & Legal Studies, London, Sage, trimestral, desde 
1992 [Bibl. IISL] 
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– Sociologia del Diritto, Milano, Franco Angeli, 
quadrimestral, desde 1974 [Bibl IISL ; Bibl. Fac. Dir. 
Univ. Clás. ; Bibl. Univ. Catól.] 

– Zeitschrift für Rechtssoziologie (Revista de Sociologia 
do Direito), Opladen, Westdeutscher Verlag, semestral, 
desde 1980 [Bibl. IISL] 

 

Em Portugal, não existe nenhuma revista académica, no 
sentido estrito da expressão, especializada no campo da 
sociologia do direito. Publicou-se durante algum tempo um 
Boletim da Associação Portuguesa de Estudos sobre o 
Direito em Sociedade (APEDS — Ap. 3087, 3000 Coimbra), 
intitulado Direito e Sociedade (5 números entre 1986 e 1989 
[Coimbra, Bibl. CES ; docente]. Para além disto, a Revista 
Crítica de Ciências Sociais tem dedicado vários artigos a 
temas jurissociológicos (bem como alguns números 
especiais : ver infra ponto 9), muitos destes da autoria do seu 
director, Boaventura de Sousa Santos, ele próprio especialista 
em sociologia do direito. Cumpre também mencionar a 
revista Legislação, editada pelo I.N.A. (Oeiras ; desde 1991, 
quadrimestral) que aborda questões estreitamente 
relacionadas com a sociologia do direito. 

As revistas jurídicas, cuja consulta é obviamente necessária 
para quem quer aprofundar aspectos da cultura jurídica 
portuguesa, publicam ocasionalmente trabalhos do âmbito da 
sociologia do direito.  

 

2. Obras de referência 

ARNAUD, André-Jean et al. (dirs.), Dictionnaire 
encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 
Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 
1993 (2ª edição, ampliada) [D.100 Dic] 

FERRARI, Vincenzo (dir.), Developing Sociology of Law. A 
World-Wide Documentary Enquiry, Milano, Giuffré, 
1990 (Levantamento sistemático, a nível mundial, das 
principais pesquisas em sociologia do direito ;  já 
datado mas, na ausência de uma publicação equivalente 
mais recente, continua a ser uma valiosa fonte de 
informações) [docente] 

 

3. O clássico 

WEBER, Max, “Rechtssoziologie” (“Sociologia do direito”). 
Trata-se de um texto elaborado entre 1911 e 1913, que 
constitui a primeira parte do segundo volume de 
Wirtschaft und Gesellschaft (1ª edição : 1921). Existe 
uma tradução castelhana integral desta obra (Economia 
e Sociedad. Esbozo de Sociologia Comprensiva, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1944 [Bibl. 
ISCTE]. Em França, onde apenas a primeira metade de 
Wirtschaft und Gesellschaft foi traduzida, foi editada 
uma tradução separada da “Rechtssoziologie” : WEBER, 
Max, Sociologie du droit, Paris, Presses universitaires 
de France, 1986 [D.113 WEB*Soc].  

 De Max WEBER, sobre o direito, ver também, Rudolf 
Stammler et le matérialisme historique, Québec, Paris, 
Presses de l’Université Laval, Cerf, 2001 (com uma 
introdução de Michel Coutu, Dominique Leydet, Guy 
Rocher et Elke Winter; publ. orig.: 1907) [docente] 

Sobre a sociologia do direito de Max Weber, poderá 
consultar-se, nomeadamente : 

COUTU, Michel, Max Weber et les rationalités du droit, Paris, 
L.G.D.J./Presses de l’Université de Laval, 1995 [D.113 
COU*Max] 

LASCOUMES, Pierre (dir.), Actualité de Max Weber pour la 
sociologie du droit, Paris, L.G.D.J., 1995 [docente] 

 

 

4. Obras de carácter geral 

4.1. Livros 

ARNAUD, André-Jean, Critique de la raison juridique I. Où 
va la sociologie du droit ?, Paris, Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, 1981 [D.113 ARN*Cri]  

ARNAUD, André-Jean, FARIÑAS DULCE, Sistemas jurídicos : 
Elementos para un análisis sociológico, Madrid, 
Universidad Carlos III/Boletín Oficial del Estado, 1996 
[docente] 

ARNAUD, André-Jean, Critique de la raison juridique 2. 
Gouvernants sans frontières, Paris, L.G.D.J., 2003 
[docente] 

BANAKAR, Reza, Merging Law and Sociology, Berlim / 
Madison, Galda + Wilch, 2003. 

CARBONNIER, Jean, Sociologie juridique, Paris, Armand 
Colin, 1972 (1ª ed.) ; Presses universitaires de France, 
1979 (2ª ed.) ; P.U.F. (col. “Quadrige”), 1994 (3ª 
ed.) [D.113 CAR*Soc]; trad. port. da 1ª ed.: Sociologia 
Jurídica, Coimbra, Almedina, 1979 [docente] 

CHEVALLIER, Jacques, L’État post-moderne, Paris, L.G.D.J 
(coll. Droit et Société), 2003 [docente] 

COMMAILLE, Jacques, L'esprit sociologique des lois. Essai de 
sociologie politique do droit, Paris, Presses 
universitaire de France (col. “Droit, éthique, société”), 
1995 [D.113 COM*Esp] 

COTTERRELL, Roger, Law’s Community. Legal Theory in a 
Sociologiacl Perspective, Oxford, Oxford Univerisity 
Press, 1997. 

 DEZALEY, Yves, Marchands de droit. La restructuration de 
l'ordre juridique international par les multinationales 
du droit, Paris, Fayard, 1992 [D.113 DEL*Mar] 

DIAS, Elias, Sociología y Filosofía del Derecho, Madrid, 
Taurus, 1992 (reimpr. da 2ª ed. ; 1ª ed.: 1971) 
[D.113 DIA*Soc] 

FARIA, José Eduardo, Direito na Economia Globalizada, São 
Paulo, Malheiros, 1999 [docente] 

FITZATRICK, Peter, The Mythology of Modern Law, Londres, 
Routledge, 1992 ; trad. cast. : La mitología del derecho 
moderno, México, siglo ventiuno, 1998 [docente] 

HABERMAS, Jürgen, Faktizität und Geltung. Beiträge zur 
Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen 
Rechtsstaats (Facticidade e validade. Contribuições 
para uma teoria do discurso aplicada ao direito e ao 
Estado de direito democrático), Frankfurt am main, 
Suhrkamp, 1992 ; tradução inglesa Between Facts and 
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Norms, Cambridge, Polity Press, 1996 
[D.113 HAB*Bet] 

JUNQUEIRA, Eliane Botelho, Através do Espelho. Ensaior de 
sociologia do direito, Rio de Janeiro, Instituto Direito e 
Sociedade / Letra Capital Editora, 2001 [docente] 

KIRAT, Thierry, Evelyne SERVERIN (dirs.), Le droit dans 
l’action économique, Paris, CNRS Édition, 2000 
[docente] 

LUHMANN, Niklas, Rechtssoziologie, Reinbek bei Hamburg, 
Rowohlt, 1972 (1ª ed.) ; Opladen, Westdeutscher 
Verlag, 1983 (2ª ed.) ; trad. bras. da 1ª ed. : Sociologia 
do Direito, São Paulo, Tempo Brasileiro, 1983 (vol. 1) 
e 1985 (vol. 2) [D.113 LUH*Soc] 

LUHMANN, Niklas, Legitimation durch Verfahren, 
Darmstadt/Neuwied, Luchterhand, 1969 ; trad. bras. : 
Legitimação pelo Procedimento, Brasília, Editora 
Universidade de Brasília, 1980 [D.113 LUH*Soc] 

PERRIN, Jean-François, Sociologie empirique du droit, Bâle, 
Francfort-sur-le-Main, Helbing et Lichtenhahn, 1997 
[docente] 

ROCHER, Guy, Etudes de sociologie du droit et de l’éthique, 
Montréal, Les Editions Thémis, 1996 [docente] 

SOUTO, Claudio, FALCÃO, Joaquim (orgs.), Sociologia e 
direito, São Paulo, Pioneira - Thomson Learning, 1999  
[docente] 

TEUBNER, Gunther, Recht als autopoietisches System, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1989 ; trad. port. : 
O direito como sistema autopoiético, Lisboa, 
Gulbenkian, 1993 [D.113 TEU*Dir] 

TRAVERS, Max, MANZO, John F. (eds.), Law in Action. 
Ethnomethodological and Conversational Analytic 
Approaches to Law, Aldershot, Ashgate, 1997. [Bibl. 
IISL] 

TREVES, Renato, Introduzione alla sociologia del diritto, 
Turin, Einaudi, 1977 ; trad. cast.: Introduccion a la 
Sociologia del Derecho, Madrid, Taurus, 
1978 [D.113 TRE*Int] 

 

4.2. Artigos e outras contribuições 

ARNAUD, André-Jean, CAPELLER, Wanda, “A força do Estado 
em face da globalização”, in: SOUTO, Claudio, 
FALCÃO, Joaquim (orgs.), Sociologia e direito, São 
Paulo, Pioneira - Thomson Learning, 1999, pp. 229-
246. 

BANCAUD, Alain, “Une “constance mobile” : La haute 
magistrature”, Actes de la recherche en sciences 
sociales nº 76/77, mars 1989, pp. 30-48 [Bibl. ISCTE] 

BELLEY, Jean-Guy, “Le pluralisme juridique comme doctrine 
de la science du droit”, in: KELLERHALS, Jean, ROTH, 
Robert, MANAÏ, Dominique (dir.), Mélanges Jean-
François Perrin, Basileia / Francoforte, Helbing & 
Lichtenhahn, 2002, pp. 135-165 [docente] 

BLANKENBURG, Erhard, “Legal Cultures Compared”, in Oñati 
Proceedings 12, 1991, pp. 11-22 [D.113 IISL*Op 12] 

BOURDIEU, Pierre, “La force du droit. Eléments pour une 
sociologie du champ juridique”, Actes de la recherche 

en sciences sociales nº 64, septembre 1986, pp. 3-19 ; 
trad. port. em BOURDIEU, Pierre, O Poder Simbólico, 
Lisboa, Difel, 1989, pp. 209-254 [S.110 BOU*Pod]. 

BOURDIEU, Pierre, “Esprits d’Etat — Genèse et structure du 
champ bureaucratique”, Actes de la recherche en 
sciences sociale, 96/97, 1993, pp. 49-62 
[Bibl. ISCTE 306]; reeditado em Raisons pratiques, 
traduzido em português Razões práticas, Oeiras, Celta, 
1997 [S.112 BOU*Raz] 

CARBONNIER, Jean, “Effectivité et ineffectivité de la règle de 
droit”, Année sociologique, 1957-58, reprod. in 
CARBONNIER, Jean, Flexible Droit. Textes pour une 
sociologie du droit sans rigueur, Paris, L.G.D.J., 1992 
(7a ed.) [D.113 CAR*Fle] 

CARBONNIER, Jean, “L'hypothèse du non-droit”, in Archives 
de philosophie du droit, Paris, Sirey, 1963, reprod. in : 
CARBONNIER, Jean, Flexible Droit. Textes pour une 
sociologie du droit sans rigueur, Paris, L.G.D.J., 1992 
(7a ed.) [D.113 CAR*Fle] 

COTTERRELL, Roger, “Why Must Legal Ideas be Interpreted 
Sociologically ?”, Journal of Law and Society, 1998, 
pp. 171-192 (a relacionar com a recção de Nelken, 
1998) [docente] 

FOUCAULT, Michel,  “La gouvernementalité”, Actes nº 54, 
1986, pp. 7-15 (transcrição de uma conferência de 1978 
[docente] 

GALANTER, Marc, “Direito em abundância : A actividade 
legislativa no Atlântico Norte”, Revista Crítica de 
Ciências Sociais, nº 36, Fevereiro de 1993, pp. 103-145 
[Bibl. ISCTE] 

GARFINKEL, Harold, “Some Rules of Correct Decision 
Making that Jurors Respect” in: GARFINKEL, Studies in 
Ethnomethodology, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 
1967 [A.112 GAR*Stu] 

GUIBENTIF, Pierre, “A aplicação do direito redescoberta pela 
sociologia jurídica”, Sociologia — problemas e 
Práticas, nº 12, Nov. de 1992, pp. 19-39 [caderno] 

GUIBENTIF, Pierre, “Réflexions sur les effets du droit dans le 
domaine économique”, in Oñati Proceedings 14, 1993 
(cit. 1993a), pp. 107-133 [caderno] 

GUIBENTIF, Pierre, “A produção do direito. Crítica de um 
conceito na fronteira entre sociologia do direito e 
ciência da legislação”, Legislação, nº 7, Abril-Junho de 
1993 (cit. 1993b), pp. 31-72 [caderno] 

HABERMAS, Jürgen, “Naturrecht und Revolution” (“Direito 
natural e Revolução”), in HABERMAS, Jürgen, Theorie 
und Praxis. Sozialphilosophische Studien, 
Neuwied/Berlin, Luchterhand, 1963 (trad. fr. Théorie et 
pratique, Paris, Payot, 1975 [Bibl. ISCTE] ; trad. ingl. 
Theory and Practice, London, Heineman, 1974 
[S.111 HAB*Teo trd eng]) 

HABERMAS, Jürgen, “Tendenzen der Verrechtlichung”, in 
HABERMAS, Jürgen, Theorie des kommunikativen 
Handelns, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1981 (2 
Vols.), Vol. II, pp. 522-547 ; trad. port. : HABERMAS, 
Jürgen, “Tendências da Juridicização”, Sociologia — 
Problemas e Práticas, nº 2, 1987, pp. 185-204 [Bibl. 
ISCTE]. Ver também a tradução francesa, in 
HABERMAS, Jürgen, Théorie de l'agir 



PROGRAMA DA CADEIRA DE SOCIOLOGIA DO DIREITO — ISCTE — ANO ACADÉMICO 2004-2005 9 

communicationnel, Paris, Fayard, 1987 [S.111 
HAB*The] 

HABERMAS, Jürgen, “Law and Morality”, in : MCMURRIN, 
Sterling M. (ed.), The Tanner Lectures on Human 
Values VIII, Salt Lake City / Cambridge, 1988, pp. 
219-279 ; trad. port.: Direito e Moral, Lisboa, Institut 
Piaget, 1999 [D.113 HAB*Dir] 

HILLYARD, Paddy, “Invoking Indignation : Reflections on 
Future Directions of Socio-Legal Studies”, Journal of 
Law and Society, 29, 2002, pp. 645-656 [docente]. 

LASCOUMES, Pierre, SERVERIN, Evelyne, “Théories et 
pratiques de l'effectivité du droit”, Droit et Société nº 2, 
1986, pp. 101-123 [docente] 

LATOUR, Bruno, La fabrique du droit. Une ethnographie du 
Conseil d’État, Paris, La decouverte, 2002 [docente] 

LENOIR, Remi, “Groupes de pression et groupes consensuels -
Contribution à une analyse de la formation du droit”, 
Actes de la recherche en sciences sociales nº 64, 1986, 
pp. 30-39 [Bibl. ISCTE] 

LUHMANN, Niklas, “Ausdifferenzierung des Rechtssystems” 
(“Diferenciação do sistema jurídico”), Rechtstheorie 7, 
1976, pp. 121 ss. ; trad. ingl. : “The Autonomy of the 
Legal System”, in LUHMANN, Niklas, The 
Differentiation of Society, New York, Columbia 
University Press, 1982, pp. 122-137 [141 LUH*Dif] 

LUHMANN, Niklas, “Clôture et couplage”, in ARNAUD, André-
Jean, GUIBENTIF, Pierre (orgs.), Niklas Luhmann 
observateur du droit, Paris, L.G.D.J., 1993, pp. 73-95 
[D.113 Nik] 

MACAULEY, Steward, “An Empirical View of Contract”, 
Wisconsin Law Review, 1985, pp. 465-482 [docente] 

MADER, Luzius (1991), “A avaliação legislativa : uma nova 
abordagem do direito”, Legislação nº 1, 1991, pp. 39-
49. [docente] 

MEAD, George Herbert, “The Psychology of Punitive 
Justice”, in: MEAD, Selected Writings, Chicago, 
Chicago University Press, 1964 (publ. orig.: 1917), pp. 
212-239 [S.101 MEA*Sel] 

NELKEN, David, “Blinding Insights ? The Limits of a 
Reflexive Sociology of Law”, Journal of Law and 
Society, 1998, pp. 407-426 (reacção ao artigo de 
Cotterrell, 1998) [docente] 

PARSONS, Talcott, “A Sociologist Looks at the Legal 
Professions”, in: PARSONS, Essays in Sociological 
Theory, Londres et al., MacMillan / Free Press, 1954, 
pp. 370-385 [S.111 PAR*Ess] 

RÖHL, Klaus F., MACHURA, Stefan (orgs.), Procedural 
Justice, Aldershot, Dartmouth, 1997 [docente] 

SANTOS, Boaventura de Sousa, “O Discurso e o Poder — 
Ensaio sobre a sociologia da retórica jurídica”, in 
Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor J.J. Teixeira 
Ribeiro, II — Jurídica * (Núm. especial do Boletim da 
Faculdade de Direito, 1979), Coimbra, 1980, pp. 227-
339 [docente] 

SANTOS, Boaventura de Sousa, “Introdução à Sociologia da 
Administração da Justiça”, Revista Crítica de Ciências 
Sociais, nº 21, Novembro de 1986, pp. 11-37 ; reed. in 

SANTOS, Boaventura de Sousa, Pela Mão de Alice. O 
social e o político na pós-modernidade, Porto, 
Afrontamento, 1994, pp. 141-161 [S.111 SAN*Pel] 

SANTOS, Boaventura de Sousa, ”Uma Cartografia Simbólica 
das Representações Sociais : Prolegómenos a uma 
concepção pós-moderna do direito”, Revista Crítica de 
Ciências Sociais nº 24, Março de 1988, pp. 139-172. 

SANTOS, Boaventura de Sousa, “O Estado e o Direito na 
Transição Pós-Moderna : para um Novo Senso Comum 
sobre o Poder e o Direito”, Revista Crítica de Ciências 
Sociais, nº 30, Junho de 1990, pp. 13-43. 

SANTOS, Boaventura de Sousa, “O Estado e os Modos de 
Produção do Poder Social”, in ASSOCIAÇÃO 

PORTUGUESA DE SOCIOLOGIA (org.), A Sociologia e a 
Sociedade Portuguesa na Viragem do Século — Actas 
do I Congresso Português de Sociologia, Vol. II, 
Lisboa, Editorial Fragmentos, 1990, pp. 649-665 (cit. 
SANTOS, 1990a) [S.104 Con V.2] reed. in SANTOS, 
Boaventura de Sousa, Pela Mão de Alice. O social e o 
político na pós-modernidade, Porto, Afrontamento, 
1994, pp. 103-118 [S.111 SAN*Pel] 

SANTOS, Boaventura de Sousa, “Poderá o direito ser 
emancipatório ?”, Revista crítica de ciências sociais 
nº 65, 2003, pp. 3-76 (trad. do cap. 9 de ID., Toward a 
New Legal Common Sense. Law, Globalization and 
Emancipation, Londres, Butterworths, 2002). 

SARAT, Austin, “Speaking of Death : Narratives of Violence 
in Capital Trials”, Law & Society Review, 1993, 27/1, 
pp. 19-58 [docente] 

SAVELSBERG, Joachim S., “The Making of Criminal Law 
Norms in Welfare States : Economic Crime in West 
Germany”, Law & Society Review 21/4, 1987, pp. 529-
562 [docente] 

ROBERTS, Simon, “Against Legal Pluralism. Some 
Reflections on the Contemporary Enlargement of the 
Legal Domain”, Journal of Legal Pluralism, 1998, 
nr. 42, pp. 95-106. [docente] 

TEUBNER, Gunther, “Juridificação — Noções, características, 
limites, soluções”, Revista de Direito e Economia, XIV, 
1988, pp. 17-100 (publ. orig. in KÜBLER, Friedrich 
(ed.), Verrechtlichung von Wirtschaft, Arbeit und 
sozialer Solidarität (Juridicização da economia, do 
trabalho e da solidariedade social), Baden-Baden, 
Nomos, 1984) [docente] 

TEUBNER, Gunther, “Social Order from Legislative Noise : 
Autopoietic Closure as a Problem for Legal 
Regulation”, European Yearbook in the Sociology of 
Law 1991-1992, pp. 609-650 [Bibl. ISCTE] 

 

5. Sobre a sociologia do direito em Portugal 

BELEZA, Teresa, “Sociologia do Direito em Portugal”, 
Vértice, II série, nº 11, Feveiro de 1989, pp. 49-60 
(versão em inglês in FERRARI, 1990, op. cit. supra 
ponto 2. 

FERREIRA, António Casimiro e João PEDROSO, “Entre o 
Passado e o Futuro : Contributos para um debate sobre 
a sociologia do direito em Portugal”, Revista Crítica de 
Ciências Sociais, nº 52/53, 2000, pp. 333-362. 
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6. Sobre a sociologia do direito na Alemanha 
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Lisboa, Público / UAL, 2003, pp. 117-211 [docente] 

de ALMEIDA, Marta Tavares, CAUPERS, João, GUIBENTIF, 
Pierre, “Efeitos de algumas normas do código do 
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