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Enquanto sistema misto - de fiscalização jurisdicional difusa e concentrada por via de recurso -, a fiscalização sucessiva concreta da 

constitucionalidade ocupa um lugar evidente na preocupação dos agentes do foro, assim como no volume de processos tramitados no Tribunal 

Constitucional. Ora, a observação da prática judicial aponta para um sucesso muito reduzido dos requerimentos de não aplicação de normas com 

fundamento em inconstitucionalidade apresentados pelas partes em tribunais a quo e no Tribunal Constitucional. 

 

São estas constatações que centram a organização do presente curso, que será ministrado às terças e quintas feiras (18h30m/20h) durante o mês 

de Novembro de 2021, em sessões com a seguinte estrutura: 1 hora letiva + 30 minutos (dúvidas, questões, precisões, e afins). 

 

 



2 de novembro de 

2021 

(terça-feira) 

18h30-20h00 

Apresentação - Professora Doutora Luísa Neto (FDUP e CIJE-FDUP) 

Conferência de Abertura – Prof. Doutor Paulo Ferreira da Cunha 

(Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça e FDUP) 

A justiça constitucional e a legitimação da fiscalização concreta 

4 de novembro de 

2021 

(quinta-feira) 

18h30-20h00 

Prof. Doutora Mariana Rodrigues Canotilho 

(Juíza Conselheira do Tribunal Constitucional) 

“Objeto e tramitação do recurso de constitucionalidade para o Tribunal Constitucional em fiscalização concreta” 

9 de novembro de 

2021 

(terça-feira) 

18h30-20h00 

Dra. Mafalda Rodrigues Serrasqueiro (FDUL) 

“A natureza normativa do recurso de constitucionalidade e os pressupostos do recurso previsto na alínea b) do art. 

70º da Lei do TC” 

11 de novembro de 

2021 

(quinta-feira) 

18h30-20h00 

Prof. Doutora Cristina Queiroz (FDUNL) 

“As sentenças intermédias no Tribunal Constitucional” 

16 de novembro de 

2021 

(terça-feira) 

18h30-20h00 

 

Prof. Doutor Fernando Pereira (FDUP e CIJE-FDUP) / Prof. Doutor Tiago Ramalho (FDUP e CIJE-FDUP) 

“O processo civil na fiscalização concreta da constitucionalidade” 

 



 

18 de novembro de 

2021 

(quinta-feira) 

18h30-20h00 

 

Prof. Doutora Anabela Leão (FDUP e CIJE-FDUP) 

“Novos domínios para a fiscalização concreta da constitucionalidade” 

Prof. Doutor Diogo Feio (FDUP e CIJE-FDUP) 

“O processo fiscal na fiscalização concreta da constitucionalidade” 

23 de novembro 

de 2021 

(terça-feira) 

18h30-20h00 

 

Prof. Doutora Juliana Coutinho (FDUP e CIJE-FDUP)  

“O processo administrativo na fiscalização concreta da constitucionalidade” 

Prof. Doutor André Lamas Leite (FDUP e CIJE-FDUP) 

“Os processos penal e contraordenacional na fiscalização concreta da constitucionalidade” 

25 de novembro 

de 2021 

(quinta-feira) 

18h30-20h00 

Dra. Ana Rita Babo (FDUP)/ Dra. Inês Neves (FDUP e CIJE-FDUP) 

Workshop – “A suscitação de questões de inconstitucionalidade: algumas questões práticas” 

 

Ressalvam-se eventuais alterações ao programa. 


