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RECONHECIMENTO, 
FUNCIONALIDADE E 
DE ACESSO À JUSTIÇA

Esta obra analisa de forma inovadora e original o tema do acesso ao direito e à 
justiça, centrando-se na questão do(s) espaço(s) ao serviço da justiça e da própria 
administração da mesma enquanto serviço público. 

Um dos tópicos mais negligenciados ao nível da reflexão sobre o Direito, a Justiça e o 
sistema judicial tem sido a questão da arquitetura dos tribunais. Daí que se torne ne-
cessário proceder a tal análise – tendo aqui em mente o Tribunal como espaço público 
privilegiado de justiça – atendendo, às circunstâncias do tempo, do lugar da jurisdição, 
do contexto histórico, político, normativo, sociocultural e da tradição jurídica. 

Para tal, analisaram-se as tendências (internacionais e nacionais) de evolução da sua 
construção e/ou adaptação (tipos de edifícios e sua organização interna, com enfoque 
nas diferentes valências e acessibilidades), e respetiva utilização dos edifícios dos tribu-
nais portugueses, incorporando, aqui, as representações e práticas espaciais dos profis-
sionais forenses e utentes, para depois examinar a conexão da construção/adaptação e 
uso dos espaços dos tribunais com a questão do acesso ao direito e à justiça. 

A autora defende que é necessário considerar quatro pontos de ação no que concer-
ne aos espaços da justiça que são os tribunais: 

- um novo modelo de acesso ao direito e à justiça, mais integrado e pensado em 
termos geográficos, espaciais e ergonómicos; 

- um modelo de administração da justiça que atenda à forma e à função dos 
espaços da justiça; 

- a vertente do ensino e da educação do direito ao nível das faculdades; 
- uma vertente de participação cívica e de compromisso com a comunidade.
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INTRODUÇÃO
O espaço tem o volume da imaginação

Além do nosso horizonte existe outra dimensão

[“Eternamente Tu”], Jorge Palma (1989)

O tema deste trabalho estava, como se diz em inglês, on the back of my head 

há já muito tempo. Mas eu não suspeitava. Há muito tempo, porque os espaços da 

justiça foram também espaços de brincadeira quando eu era pequena e só pensava 

no Palácio de Justiça de Coimbra como um palácio, daqueles de princesas e prín-

cipes, onde o Salão Nobre serviu de local de fantasia e de salão de dança, porque 

não podia servir para espaço de justiça na minha ideia inocente de criança. Depois, 

o mesmo Salão Nobre serviu de espaço de estudo em ano de provas específicas 

e de aferição, quando a justiça já se perfilava no horizonte, materializando-se de-

pois na entrada na Faculdade de Direito de Coimbra. E quando, anos depois, em 

pleno estágio de advocacia, voltei a entrar nas salas de audiências do Palácio de 

Justiça de Coimbra, bem como noutros espaços de justiça nesta mesma cidade, 

como o Tribunal de Instrução Criminal ou os Juízos Cíveis, apercebi-me que havia 

qualquer coisa de diferente naqueles edifícios, naqueles diversos espaços, naquelas 

arquiteturas. Mas foi necessária mais uma década para eu perceber o que queria 

entender e estudar: porque são os espaços da justiça construídos assim? E serão 

todos iguais em Portugal? E no estrangeiro? E como é que as pessoas veem estes 

espaços, o que têm a dizer sobre eles? E que representações têm acerca de como 

deve ser um tribunal? 

E foi assim que surgiu a tese de doutoramento que deu origem a este livro. Talvez 

a ideia original se tenha perdido um pouco algures no caminho, mas as perdas são 

achamentos de outras coisas, e os cruzamentos que surgiram (em minha opinião) 

são mais interessantes do que a ideia inicial. 
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1.1 Primeiras considerações sobre a temática
A verdade é que se reflete pouco sobre os espaços da justiça. Há quem diga que 

estamos a falar de um tema vago ou que, podendo até ser um tema interessante, 

será de importância discutível do ponto de vista jurídico. Praticamente não existe 

discussão sobre este tema em Portugal. Vão surgindo, pontualmente, algumas notícias 

na imprensa nacional, tal como na altura da desafetação do Tribunal da Boa-Hora 

e a sua eventual transformação em hotel de 5 estrelas2, relatos da degradação e 

da falta de espaço dos edifícios dos tribunais, apontando a falta de segurança e a 

discutível funcionalidade do Campus da Justiça de Lisboa, ou que o Ministério da 

Justiça paga milhões em rendas, em condomínios e em fatura energética. E, mais 

recentemente, devido à reforma da organização judiciária implementada, sobre o 

fecho de tribunais em todo o país ou a sua transformação em extensões judiciais.

De facto, os espaços da justiça (e refiro-me, sempre, aos tribunais), apesar do 

tempo que passamos neles e dos espaços que percorremos no tempo3, adquiriram 

um carácter indiferente. Quando pensamos no Direito e na Justiça, pensamos sobre-

tudo em termos de códigos escritos, de leis, de decisões. Para Manderson (2008), 

quando falamos no Direito, tendemos a utilizar expressões como “um processo de 

100 páginas entediantes”, “um manual de Direito com 1000, 2000 páginas” – como 

se o Direito fosse pago à palavra. Foi a partir do Positivismo Jurídico, ou, melhor, 

do início da construção de uma dogmática jurídica, que o Direito e a Justiça co-

meçaram a ser modelados como se o espaço ou a imagem não tivessem qualquer 

influência. O Direito devia ser apresentado totalmente em linguagem e a Justiça 

aplicada somente através da linguagem, dispensando-se todo e qualquer uso de 

imagens ou de outras formas diferentes da linguagem escrita e oral (Jay, 1999). 

Por seu turno, argumenta-se ainda que os juristas devem obediência ao texto, 

desprezam tudo o que é novidade e não compreendem outros tipos de linguagem 

(Douzinas e Nead, 1999). 

2. A este propósito, confira-se o que aconteceu em Nantes, França, onde o Palais de Justice do 
século XIX foi convertido em hotel, da cadeia Radisson Blu Hotel. Vejam-se as fotos em http://www.
repubblica.it/viaggi/2012/12/30/foto/nantes_l_albergo_nel_palazzo_di_giustizia-49672159/10/ 
(acedido em dezembro 2012).
3. A relação entre espaço e tempo tem sido, e continua a ser, objeto de grande debate filosófico. 
Como refere Bussagli (2003: 19), o espaço arquitetónico tem sempre uma dimensão temporal, 
pois a sua estrutura impõe tempos e ritmos a quem a atravessa, tornando-o, assim, um espaço 
vital, de vivência. 
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O Direito e a Justiça, no entanto, também vivem de imagens, de formas, de objetos, 

de sinais, de símbolos, de edifícios, que saturam a nossa cultura e que têm um poder 

próprio (Sarat, 2000). Assim, é possível dizer que há hoje uma inversão: estamos a 

assistir a uma mudança – do mundo do texto para o mundo da imagem –, o que leva 

Ost (2007) a falar de um discurso mediático (diferente de mediatizado) do Direito e 

da Justiça. Na verdade, a imagética da Justiça é (e sempre foi) uma característica 

usual e popular da cultura jurídica em muitas partes do mundo, e pode ser encontrada 

em toda parte, desde os edifícios dos tribunais aos cartoons (Resnik e Curtis, 2007, 

2011). Para Lopes (2010), aliás, poderíamos aprender muito mais sobre o Direito 

e a Justiça através das suas outras linguagens (estéticas, espaciais, arquiteturais, 

simbólicas, musicais, etc.) do que através de uma suposta “depuração teórica”, já 

que a seriedade dos acontecimentos jurídicos, o formalismo e a proeminência das 

instituições (as suas tradições e rituais) são desafiados pelo exterior, que questiona 

continuamente: o que é o Direito? Qual é a sua função? Quem opera a Justiça?

Efetivamente, se prestarmos atenção a alguns aforismos ou expressões, perce-

bemos que as dimensões espacial, geométrica4 e visual estão sempre presentes: 

direito vs. torto – como as varas seguradas pelos juízes retratados no fresco dos 

Antigos Paços de Audiência de Monsaraz; regulação; fazer justiça por linhas tortas. 

Em euskera, a língua do País Basco, que é uma língua de origem desconhecida que 

se presume ser da idade da pedra, e que é uma língua descritiva, não existia um 

termo para Direito, pelo que foi necessário encontrar uma tradução para o mesmo, 

tendo-se adotado a palavra zuzenbide, que significa, literalmente, andar a direito, 

em linha reta5. Pelo que pode dizer-se que o que nos separa dos positivistas é, 

afinal, o irrealismo daqueles (Baptista Machado, 1990). À força de acreditarem numa 

pretensa cientificidade do Direito, tornaram-no numa realidade abstrata, tão abstrata 

que se tornou mítica, esquecendo que o Direito vive no concreto, alimenta-se do 

4. Como refere Supiot (2006: 65-66), “O Direito é a forma como o Ocidente ordena as regras que 
se impõem aos homens. Ele é herdeiro do ius, que designava as fórmulas pelas quais se exprime a 
justiça; mas, construído sobre a ideia de direção (directum), ele junta à ideia de justiça a ideia de 
conduta, já presente na regula (regra) ou na norma (esquadria) latina. Regra, esquadria, linhas e 
ângulos retos: com o Direito, a justiça torna-se uma questão de traçado geométrico, mais do que 
casuística; ela procede mais de uma agrimensura do que de uma arbitragem, ainda que se trate 
sempre, no final de contas, segundo a célebre fórmula do Digesto, de atribuir a cada um o que 
lhe pertence. É, aliás, por essa razão que o termo Direito, neste sentido objetivo de arquitetura 
normativa, não tem equivalente exato em terras da common law”.
5. Agradecemos esta informação à Mestre Diana Fernandes.
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concreto e no concreto se materializa. No concreto, no cimento, nas paredes, nos 
corredores, nas salas, nos móveis, nas togas e becas. É nos espaços da justiça 
que se criam laços entre as pessoas ou que se deslaçam nos conflitos aí trazidos. 

É, por um lado, esta obsessão que os juristas têm pela ‘palavra escrita’, como 
argumenta Mulcahy (2007), entre outros autores, que pode explicar a ausência de 
investigação nesta área, pois só muito recentemente é que tanto juristas quanto 
sociólogos começaram a atentar no interface entre Direito, Justiça e espaço. Como 
argumenta esta autora, as faculdades ensinam o Direito aos seus estudantes através 
de meios escritos, códigos ou decisões, daí que os juristas tenham, tradicionalmente, 
olhado para o espaço dos tribunais como uma superfície axiologicamente neutra e 
despolitizada. Esta conceptualização da arena judicial limita a nossa apreciação de 
como as dinâmicas espaciais influenciam a forma da prova, a base na qual as deci-
sões são tomadas e a confiança que o público tem no processo de adjudicação. Em 
contraste com uma conceção de neutralidade, argumenta-se, pois, que a estruturação 
de um tribunal, a configuração de paredes e das divisões, a altura dos estrados e das 
tribunas, o seu posicionamento e, até mesmo, a escolha dos materiais utilizados são 
cruciais para a compreensão da atividade de julgar (Mulcahy, 2007: 384).

Por outro lado, como chama a atenção Resnik (2009, 2011), é necessário não 
esquecer que esta ideia de um espaço próprio e separado dos outros espaços públicos, 
que acabou por se tornar familiar de tão normal, é algo recente. Mas o desinteresse 
pelos espaços da justiça não é apanágio apenas dos juristas. Nunes (2003a) refere que 
as mais recentes histórias da arte lançadas no mercado, mesmo as mais ambiciosas, 
raramente fornecem pistas sobre tribunais. Paradigmático é, também, o exemplo 
do Inquérito à Arquitetura Portuguesa do Século XX, focado no levantamento do 
património arquitetónico existente, que deixou de fora todo o património judiciário6. 

Analisando a evolução dos espaços da justiça, desde a época romana, passando 
pela Idade Média, pela Idade Moderna e vindo parar ao século XXI, observamos 
várias tendências. Do Fórum romano passámos para a sombra da árvore da justiça 
medieval que albergava a itinerância do Rei, aos adros das igrejas, às casas da 
câmara, aos conventos, aos paços do concelho, aos palácios da justiça, ao aparato 
judiciário do Estado Novo, às cidades judiciárias, ao período pós-25 de Abril, aos 
Campus da Justiça atuais. A evolução da arquitetura destes espaços respondeu, 

6. A pouca atenção dada à arquitetura dos espaços da justiça faz parte de um processo mais 
amplo, dado que são poucos os estudos sociológicos sobre arquitetura em geral. Para além disso, 
o interesse tem-se centrado na profissão de arquiteto e não tanto na arquitetura (Stevens, 1998).
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historicamente, à legitimação do poder político de cada época, à legitimação da 

cultura jurídica e do poder judicial e à autonomização progressiva da função de julgar, 

à imposição de novas profissões (advogados, arquitetos), às evoluções processuais 

e tecnológicas e aos desafios económico-financeiros de cada período: a justiça de 

negociação da Idade Média, bem incorporada nos circuitos mercantis e quotidia-

nos da vida, foi suplantada por uma justiça de autoridade, que devia responder 

a um aumento da procura dos serviços judiciários, e que, dessa forma, se tornou 

distante da mundanidade da cidade e desenvolve um arsenal de argumentação e 

de procedimentos, que depois necessitou de encontrar outros meios de resolução 

e recorrer a instâncias de natureza administrativa, informalizando rituais e espaços 

(AFHJ, 1992; Resnik, 2009). As colunas, as escadarias, os corredores, as salas de 

audiências solenes manifestam uma conceção de estruturação da sociedade a 

partir de um certo modelo de regulação jurídica e do poder político (Commaille e 

Kaluszynski, 2007). E se é verdade que a instituição judiciária é difícil de definir, a 

verdade é que somos capazes de identificar um tribunal ou um palácio de justiça 

através do seu espaço. «We know one when we see it», reclama Brigham (1987). 

Será isto verdade? Quando, na história d’ O Processo, de Kafka ([1925] 2000), K. 

procura o espaço onde terá lugar o seu primeiro interrogatório, diz-nos: “Pensara 

que reconheceria de longe a casa quer por haver algum sinal, que nem imaginava 

qual fosse, quer por à entrada haver um movimento desusado”. Mas não foi isso 

que aconteceu. E surgem as seguintes interrogações: o que faz um tribunal ser um 

tribunal? Bastará ter uma placa identificadora? Ou o seu reconhecimento enquanto 

espaço da justiça está ligado aos seus elementos arquitetónicos?

Se entendermos, como Manderson (2005), que “how and what law means is 

influenced by where it means” [de forma simplificada: “o como e o quê do Direito 

são influenciados pelo seu onde”], podemos então colocar outras questões: que 

tipo de Direito e de Justiça nos comunica um edifício velho e em avançado estado 

de degradação? Ou um espaço que parece uma construção em bricolagem? E um 

espaço burocratizado, cheio de computadores e de ecrãs? Ou um espaço tão banal 

que se assemelha a um supermercado, e que por vezes funciona entre estabeleci-

mentos comerciais, em superfícies comerciais? E a desmaterialização da justiça dá 

lugar a que tipo de espaço? No entanto, este tipo de considerações não é feito de 

forma consciente, uma vez que a acessibilidade do Direito ou a qualidade da Justiça 

são sempre tomadas em conta a partir das reformas legais, das custas judiciais, 

da morosidade das decisões, da produtividade judicial, entre outros elementos. 
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Falar dos espaços da justiça é falar dos espaços onde se exerce e se aplica a 
Justiça, interpretando-se os factos da vida e os modos como estes são regulados 
pelo Direito. Podemos dizer que é nestes espaços que todos os ramos do Direito se 
materializam, se tornam palpáveis. É por isso que, para Garapon (1997), o primeiro 
gesto da Justiça não é intelectual nem moral, mas sim arquitetural e simbólico: de-
limitar um espaço onde se estipulam as regras do jogo, se estabelecem objetivos e 
se instituem atores. Para Boulad-Ayoub (2008), os palácios da justiça considerados 
enquanto instituições culturais e ideológicas contribuíram também para construir os 
quadros de referência cultural e política do espaço social. E aqui podemos colocar 
uma questão complicada: será possível pensar no Direito e na Justiça sem espaço? 

1.2 Os objetivos gerais da pesquisa
O objetivo geral da pesquisa doutoral efetuada7, que agora se apresenta 

7. Este objetivo geral desdobrou-se em cinco objetivos específicos:
- Em primeiro lugar, caraterizar os espaços da justiça atendendo às diferentes tensões que os 

enformam, isto é, como espaços que devem ser compreendidos para além da função de espaços 
de resolução de conflitos, devendo, assim, ser compreendidos também como espaços simbó-
licos e de legitimação não só do poder político-económico como também da cultura jurídica e 
do poder judicial; como espaços dependentes das correntes arquitetónicas e também como 
espaços de afirmação profissional (arquitetos e profissões forenses); como espaços cívicos e 
sociais de mediação dos indivíduos com a comunidade, sendo também espaços de vulnerabili-
dades pessoais e, consequentemente, espaços de compensação das desigualdades e espaços 
de acessibilidades; sendo ainda espaços de trabalho e espaços de tecnologia. 

- Em segundo lugar, traçar, por um lado, as tendências gerais de evolução (desde o período romano 
até ao século XXI) e, por outro lado, um perfil dos espaços de justiça dos tribunais de 1.ª instância 
atualmente em uso (os tipos de edifícios e suas valências e acessibilidades) em Portugal. 

- Em terceiro lugar, fazer uma análise das representações acerca dos tribunais portugueses, 
atendendo às funções do reconhecimento, da funcionalidade e do acesso ao direito e a justiça, 
quer pelo sistema político (decisores), quer por quem os projetou (arquitetos), quer por quem 
vivencia e utiliza estes espaços diária ou pontualmente, como profissional da justiça ou utente, 
articulando estas representações com a evolução do perfil traçado no anterior objetivo. 

- Como quarto objetivo, e atendendo ao estudo de caso – os tribunais com competência material 
em direito da família e das crianças (genérica e especializada) – fazer a caraterização e a análise 
destes mesmos tribunais, atendendo, em especial, às valências e acessibilidades que contêm, 
bem como às representações que deles fazem os decisores políticos, os profissionais da justiça 
e os próprios utentes. A opção pelo estudo de caso dos Tribunais de Família e Menores (com-
petência genérica e especializada) justificou-se por três principais razões: em primeiro lugar, 
a justiça da família e das crianças conforma situações de grande conflito social, de fragilidade 
emocional e de vulnerabilidade pessoal; em segundo lugar, configura-se como uma área onde 
o direito e a justiça, em sentido amplo, jogam um importante papel de compensação das desi-
gualdades sociais e promovem os direitos dos mais vulneráveis, com uma forte componente de 
responsabilização e de educação para o direito; e, finalmente, corresponde a uma área onde, a 
par das transformações legislativas, ocorreram profundas alterações estruturais (sobretudo de 
índole sociodemográfica) nos últimos anos.

- Como último objetivo, discutir as necessidades inerentes a um novo modelo de tribunal enquanto 
espaço da justiça que promove e potencia o direito de acesso ao direito e à justiça.
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neste livro, foi o de analisar os espaços da justiça dos tribunais, ou seja, os espaços 

onde se dirimem litígios, onde se cruzam relações de poder, mas também relações 

sociais de vulnerabilidade, no sentido definido no contexto do debate teórico e 

jurídico do acesso ao direito e à justiça em Portugal. Nesse debate deixo de fora 

as “tradicionais” temáticas das custas judiciais, da morosidade, dos obstáculos 

económicos e sociais, bem como das reformas legais do regime jurídico e sistema 

institucional do apoio judiciário, e coloco na agenda da investigação a temática dos 

espaços da justiça ao serviço (ou dificultando-o) do acesso do direito e da justiça 

(e da administração da justiça).

Não procedi a uma análise, tout court, de crítica da arquitetura ou de história 

da arte sobre a evolução histórica dos edifícios dos tribunais (fora e dentro de 

Portugal), dado que esse tema foi já tratado por outros autores [cf. Nunes (2003) 

e Canto Moniz (2013) – Portugal; Mulcahy (2011) – Reino Unido; Resnik (2011) 

– Estados Unidos da América; Jacob (1994), Garapon (1997), Moulin (2006) e 

Madranges (2011) – França]. O que fiz foi analisar as tendências (internacionais 

e nacionais) de evolução da sua construção e/ou adaptação (tipos de edifícios e 

sua organização interna, com enfoque nas diferentes valências e acessibilidades) 

e respetiva utilização, incorporando, aqui, as representações e práticas espaciais 

dos próprios intervenientes (cidadãos-profissionais e cidadãos-utentes), para 

depois analisar a eventual conexão da construção, adaptação ou uso dos espaços 

da justiça, em geral, e, em especial, dos tribunais, com a questão do acesso ao 

direito e à justiça. 

A necessidade de fazer esta pesquisa foi, assim, a necessidade de pensar os 

espaços da justiça ao serviço do acesso ao Direito e à Justiça. Entende-se o di-

reito de acesso ao Direito e à Justiça como garantia de proteção e promoção do 

acesso aos direitos, liberdades e garantias, e, consequentemente, como tutela 

jurisdicional efetiva, aqui incorporando o direito de acesso ao tribunal, bem como 

aos procedimentos e ao julgamento (justo e equitativo). Ora, uma real e adequada 

garantia de proteção jurisdicional efetiva também assenta na boa qualidade das 

construções dos espaços da justiça que são os tribunais, na medida em que devem 

permitir, por um lado, que os cidadãos-utentes possam exercer a sua cidadania em 

espaços apropriados (externa e internamente), que não os afastem ou excluam, 

aptos a legitimar a qualidade e a dignidade da própria justiça, e, por outro lado, 

que contenham as necessárias valências e acessibilidades para os profissionais 

forenses e, bem assim, para o público em geral.
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Intentou-se, assim, colmatar uma ausência de pesquisa ao nível dos estudos 

sociojurídicos, mormente em Portugal, criando um estado da arte original. A com-

provada ausência de investigação nesta área, devida não só à suposta autonomia 

da esfera jurídica ou ao estreito ‘laço’ entre juristas e texto normativo escrito, que 

exclui os outros conhecimentos, mas também à novidade de uma abordagem que 

resiste a categorizações e que pretende ir além das disciplinas (direito, sociologia, 

ciência política, arquitetura, urbanismo, etc.), não pode ser visto como um impedi-

mento, mas como uma oportunidade para aprofundar os modos como estudamos 

os fenómenos sociojurídicos.

2. CONVOCANDO INTERDISCIPLINARIDADES
Já há algum tempo que os estudos críticos do direito vêm chamando a aten-

ção para o facto de ser necessário convocar outros saberes (que, fruto de uma 

cientificização do Direito, se viram relegados a meros acessórios epistemológicos) 

que ajudem a melhor compreender o que é esta ‘coisa’ a que chamamos Direito e 

Justiça. Segundo Santos (2000: 159-161), “é necessário (des)pensar e (re)pensar” 

o Direito (e a Justiça). Foi assim que correntes como “law and...”8 surgiram, entre 

as quais a “law and economics” (ou análise económica do Direito), de carácter mais 

analítico, ou a “law and literature” e a “law and music”, de caráter mais próximo 

das humanidades. Mais recentemente, começa-se a falar da “law and architecture” 

(que estará, também, mais associada a uma corrente ligada às humanidades). Uma 

abordagem que recorra às ferramentas analíticas das humanidades e com uma 

natureza interdisciplinar pode oferecer, assim, uma perspetiva diferente sobre o 

modo como refletimos acerca do Direito e da Justiça (Nitrato Izzo, 2010). Ou seja, 

a interdisciplinaridade9 é importante para a Sociologia Jurídica e Teoria do Direito, 

pois permite contextualizar o Direito e a Justiça, compreender melhor a realidade 

8. Ver, a propósito, Goldoni (2007) e, ainda, Nitrato Izzo (2013).
9. Entendida aqui no sentido de combinação de perspetivas, de visões e de ferramentas de 
disciplinas (tradicionalmente entendidas como) diferentes e compartimentadas, propondo olhar 
para o objeto de análise através de múltiplos pontos de vista, de cuja conexão e inter-relação 
se obterá uma mais ampla e integrada compreensão epistemológica, conseguindo-se, por ser 
este um objeto analítico novo e, por isso mesmo, problemático do ponto de vista epistemológico 
e metodológico, uma melhor apreensão das questões em causa. O recurso a uma linguagem 
metodológica interdisciplinar escapa a categorizações e contribui com um leque mais amplo de 
possibilidades e/ou de soluções.
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