
 
A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS (AMB) 
VISITA AO REINO UNIDO, MAIO DE 2016 
 
 
Bem-vindos a Londres, a capital do Reino Unido e o centro do sistema jurídico da 
Inglaterra e do País de Gales. 
 
O Reino Unido é composto pela Inglaterra, Escócia e país de Gales (juntos 
conhecidos como Grã-Bretanha) e Irlanda do Norte.  
 
Estas anotações destinam-se a explicar o sistema legal da Inglaterra e País de 
Gales e sua configuração no regime constitucional do Reino Unido. 
  



 
 
UMA BREVE HISTÓRIA DA INGLATERRA 
 
 
Da época romana à conquista normanda 
 
Londres foi fundada logo após 43 AD ou EC (Era Cristã) quando o imperador 
romano Claudius enviou seus exércitos e estabeleceu a província Romana da 
Britannia. O território que é hoje a Escócia não foi incorporado a esta província, e 
também não havia muito do que é hoje o país de Gales. 
 
O exército romano permaneceu na Grã-Bretanha até 410 D.C., quando foi retirado 
pelo imperador Honorius. Os habitantes Romano-britânicos foram deixados para se 
defenderem sozinhos contra uma variedade de tribos do que hoje são Alemanha, 
Holanda, Dinamarca e Noruega. 
 
Dentre as coisas que os romanos deixaram para trás estavam o cristianismo 
(seguindo sua doutrina no Império após o Édito de Milão de Constantino em 312) e 
Londinium (a parte de Londres agora conhecida como a Cidade de Londres). Ambas 
as instituições têm desempenhado seu papel no desenvolvimento da lei inglesa e 
seu sistema jurídico. 
 
A Cidade de Londres deve ser distinguida de Londres. Hoje a Cidade é uma das 
autoridades locais que compõem a grande Londres. Era originalmente cercada por 
muralhas construídas por volta de 190 AD que vão de Ludgate Hill à Torre de 
Londres.  Os romanos construíram a primeira ponte do outro lado do Tâmisa: a 
Ponte de Londres, a poucos metros da ponte atual que leva esse nome. Londinium 
era um centro de negócios e comércio e tinha as características habituais de uma 
cidade romana: banhos, o Palácio do governador, templos e uma arena. Apenas 
alguns fragmentos das paredes e edifício sobreviveram até hoje, mas a história é 
contada no Museu de Londres. 
 
Quando os romanos deixaram a Grã-Bretanha a cidade estava vulnerável a ataques 
pelo estuário do Tamisa. Depois de um tempo a cidade foi abandonada e sua 
população se dispersou. Os novos colonos foram os Anglos e os Saxões, 
agricultores, pescadores e guerreiros. Eles estabeleceram uma aldeia chamada 
Lundenic nas margens do Tamisa em Aldwych, próximo ao Tribunais Reais de 
Justiça. Sua língua e cultura eram Anglo-saxônicas. Ao contrário dos Bretões 
romanizados, eles eram pagãos. Enquanto eles se moviam através do Sul da 
Inglaterra, eles empurraram os mais antigos Bretões para o oeste, no País de Gales, 
Cornwall e através dos mares para a Irlanda.  É provável que as lendas do Rei 
Arthur e seu cavaleiros da Távola Redonda refletem a batalha entre os bretões e os 
Anglo-Saxões. Inglaterra dividida em vários reinados regionais. 
 
A província romana da Britânia tinha-se dividido em reinos diferentes: Wessex, 
Essex, Mércia, Nortúmbria e outros semelhantes. 
 
Um proeminente rei Anglo Saxão de Wessex foi Alfred, chamado de o Grande 
(reinou entre 871 e  899), que fez sua capital em Winchester, uma antiga cidade 
romana. Entre suas realizações foi o refundação da cidade de Londres em 885 
dentro das velhas muralhas romanas como Lundunbergh.  Isto resultou na 
restauração de comércio e cultura urbana e o surgimento do sistema de guildas para 
controlar e representar diferentes profissões. 
 



Alfred também publicou um livro de perdição, ou seja, um código de leis 
selecionadas dos últimos códigos e práticas locais e dos Estados vizinhos. A sua 
introdução faz a ligação entre as leis de Moises e dos reinados. Alfred tomou 
interesse no negócio de julgar e determinou necessário que seus juízes fossem 
alfabetizado e reveria os julgamentos de seus Condes e oficiais distritais. Muito do 
que mais tarde viria a ser chamado de Direito Comum pode ter emergido neste 
período da história. 
 
O penúltimo rei Anglo-saxão foi Edward, o Confessor, que construiu uma Abadia 
dedicada a São Pedro. A poucos quilómetros da cidade de Londres, em campo 
aberto, onde hoje o Hyde Park é o remanescente. Com a sua morte, sua sucessão 
foi disputada entre Harold o rei Anglo-saxão local e William, o Duque da Normandia, 
na França (era o ancestral dos normandos que tinha se estabelecido na França e 
foram incentivados a expandir acompanhados por um ansioso rei da França). 
 
 
O Período Medial da conquista normanda à Batalha de Bosworth 
 
William invadiu a Inglaterra em 1066 e derrotou Harold na batalha de Hastings. Seus 
exércitos espalharam-se por todo o Reino da Inglaterra, substituindo a aristocracia 
Anglo-Saxã (Condes) com Duques, Condes e bispos franceses e normandos. O 
sistema de concessão de terras e títulos em troca de lealdade e o abastecimento 
das tropas em tempo de desgaste tornou-se conhecido como sistema feudal. Havia 
diferentes sistemas de direito aplicado nas igrejas: direito canônico, lei local aplicada 
por proprietários locais e a lei do rei aplicada pelos juízes dos reis em cortes reais.    
 
 
William I (o conquistador) é o primeiro a ser reconhecido como Rei de toda a 
Inglaterra, ele e seus seguidores construíram castelos de pedra (dos quais a Torre 
Branca da Torre de Londres é o mais famoso) com os quais reinava sobre seus 
novos súditos.  William não escolheu viver na torre de Londres, no entanto, mas 
optou por ficar mais longe de seus súditos. Ele fundou o Palácio de Westminster em 
e em torno das terras de Abadia de Edward de Westminster. Parte da Abadia ainda 
é propriedade do Estado e a sala do capítulo e dependências externas alojaram as 
primeiras reuniões do Conselho real e do tesouro.  O Westminster Hall foi construído 
pelo filho de William e embora reconstruído posteriormente ainda sobrevive como 
parte do Palácio de Westminster embora a maioria dos outros edifícios foram 
destruídos pelo fogo em um incêndio no início do século XIX e foram reconstruídos 
em estilo gótico. O Palácio de Westminster é hoje lar das duas casas do Parlamento 
do Reino Unido. Até a 1882 todos os tribunais de direito comum que costumavam 
sentar-se lá quando em sessão em Londres, com o grande salão dividido em 
compartimentos diferentes.  
 
William e seus sucessores foram ambos os reis da Inglaterra e tinham posses na 
França, onde os primeiros monarcas passavam muito tempo. Francês normando foi 
usado como língua das cortes reais e do clero, alfabetizados e instruído em 
números, que muitas vezes serviram como o servidores públicos, gravando atos 
executivos e acórdãos.    
 
Suas posses francesas muitas vezes os levou ao envolvimento em guerras fora do 
Reino Unido. Houve um debate sobre se os nobres eram obrigados a fornecer 
exércitos ou pagar um imposto compensatório, quando o rei não estava defendendo 
o Reino da Inglaterra. Esta foi uma das queixas que levou à revolta dos nobres 
durante o reinado do Rei João e os eventos de junho de 1215 que levaram para a 
Grande Carta (Carta Magna), sendo aceita (embora brevemente) pelo rei.  



 
No período de 1066 a 1485 emergem os fundamentos do sistema jurídico Inglês 
moderno. As características deste sistema são ou incluem:  
 
 O direito comum (o direito consuetudinário da terra) aplicado em cortes reais;  
 
O sistema de julgamento por doze pessoas locais para determinação da disputa de 
questões de fatos, originalmente em todos os casos graves, mas largamente 
confinado à graves casos criminais; 
 
Um sistema de juízes profissionais do Tribunal dos reis, viajando fora de Londres, 
em circuitos legais para julgar os casos mais importantes penais e civis; 
 
A compilação por escritores legais das Leis da Inglaterra, aplicada em cortes reais e 
noticiada em decisões alcançadas pelos juízes;  
 
O complemento do nível local deste sistema de juízes profissionais pelos juizes de 
paz ou magistrados, que poderiam julgar casos menores e encaminhavam casos 
mais sérios para julgamento em outro lugar ou pelo juiz visitante real ou um painel 
de juízes; 
 
A emergência após 1265 da instituição do Parlamento: representando a igreja, a 
nobreza e os plebeus que detinham propriedade. Parlamento para aconselhar a 
coroa na sua governação do Reino. 
 
No mesmo período vê o surgimento de uma profissão ou profissões jurídicas.  O 
Templo recebe seu nome dos Templários, uma ordem militar, que construiu o templo 
da igreja aqui em 1165.  Após a supressão da ordem militar dos Cavaleiros 
Templários em 1312, advogados começaram a se transferir para seu local por volta 
de 1320.  Os advogados tem ficado aqui desde sempre e formaram duas 
associações de juristas: o Inner Temple e Middle Temple que, juntamente com o 
Lincolns Inn e o Grays Inn, mais ao norte, assumiram o papel de formar e  disciplinar 
os defensores que apresentavam-se nos tribunais e nomeavam-se advogados. 
Havia muitos outros tipos de funcionários jurídicos: escrivãos, notários, comissários 
de juramentos, os quais eventualmente fundem-se em outra grande profissão de 
advogados, cuja sede é a Law Society em Chancery Lane. 
 
1189 foi o ano da coroação de Ricardo I, cuja data chegou a ser considerada como 
o marco de tempos imemoriais, após a qual a titularidade da terra teve que ser 
provada. Foi também o ano em que o primeiro prefeito de Londres, da cidade de 
Londres, foi eleito pelos vereadores ou os altos representantes das juntas 
comerciais ou companhias de libré que compõem a cidade.  O prefeito e a cidade de 
Londres foram agentes significativos nos eventos que levaram a adoção da Carta 
Magna. Ele ou ela é o magistrado chefe da cidade de Londres, é um embaixador 
para as relações de comércio internacional e desempenha um papel cerimonial 
dentro da Constituição. 
 
1215 é uma data celebrada no surgimento do sistema inglês de leis, porque aí a 
igreja, a cidade de Londres e os nobres rebeldes obrigaram o rei a reconhecer 
certos direitos, nomeadamente em matéria de sucessão dos nobres para sua terra. 
Parte das negociações foram realizadas na Temple Church.   
 
Contudo este foi apenas um projeto de tratado de direitos individuais e as 
concessões adquiridas foram retiradas e reintegradas de acordo com o precário 
equilíbrio de poder que balançou uma lado a outro durante as guerras civis dentro 



Inglaterra enquanto facções diferentes lutaram para ser o monarca, ou dirigida 
contra Gales e Escócia na Grã-Bretanha ou no que é hoje a França na Europa 
continental. 
 
1485 é a data da batalha de Bosworth, quando Ricardo III, o último Plantageneta (os 
reis originais francêses) foi morto em uma batalha nos arredores da cidade de 
Leicester e Henrique Tudor (de origem galesa) foi coroado Henrique VII. Este é 
amplamente considerado como o fim da idade média e o início de um moderno 
sistema de governo executivo.    
 
Por esta altura o País de Gales tinha sido derrotado e uma série de castelos foram 
construídos lá para impor o governo inglês, e desenvolveu-se a convenção de que o 
filho mais velho do monarca e o herdeiro aparente ao trono era conhecido como o 
Príncipe de Gales. Como nunca desenvolveu um sistema legal independente a lei 
inglesa é aplicada no país de Gales. 
 
A Escócia manteve a sua independência e sua própria monarquia após a derrota 
dos ingleses na batalha de Bannockburn. Seu sistema jurídico é muito diferente. A 
ilha da Irlanda também tinha visto a presença dos reis medievais ingleses em uma 
área de terra em torno e além de Dublin, mas era governada por famílias 
principalmente até o século XVII, quando ficou sob o controle da Coroa apesar de 
frequentes rebeliões. 
 
 
Dos Reis Tudor à Revolução Gloriosa de 1688 
 
 
Este período é notável para a Fundação da Igreja Anglicana com o monarca a 
liderando e a dissolução dos mosteiros seguindo o rompimento com Roma, 
aparentemente porque o rei Henry VIII não poderia se divorciar de sua esposa 
espanhola Catarina de Aragão, que não tinha lhe dado um filho. Os conflitos 
políticos e religiosos entre protestantes e católicos durante seu reinado e do de e 
seus três filhos que o sucederam resultaram em rebelião, repressão e perseguição. 
Entre as vítimas de Henrique VII está Thomas More, Lorde Chanceler, e como tal 
chefe do poder judiciário; sob Mary Tudor esposa de Phillip II da Espanha bispos 
protestantes foram queimados na fogueira e sob sua irmã Elizabeth I sacerdotes 
jesuítas foram executados como traidores. 
 
Essas lutas religiosas e suas consequências internacionais relacionadas levaram a 
um novo sistema legislativo centralizado pela prerrogativa de comando do soberano: 
a Câmara de Estrelada e a introdução do que foram percebidos como métodos 
continentais de tortura para se obter a prova da culpa. Enquanto a religião 
protestante e a redistribuição das terras da igreja e dos mosteiros para a burguesia 
era politicamente popular e Elizabeth I, em particular, comandou o apoio dos seus 
parlamentos, isto estava armazenando problemas para a próxima dinastia a reinar a 
Inglaterra, os Stuarts. 
 
Foi durante este período que Middle Temple Hall foi construído em 1574, com o 
apoio da rainha. Ele sobreviveu por pouco sua destruição em na blitz de 1940, ao 
contrário dos corredores do templo interior e Grays Inn. Lincolns Inn Old Hall ou sua 
construção anterior sobrevivem, mas seus membros jantam em um outro salão de 
Vitoriano maior que também escapou da segunda guerra mundial incólume.  
 
Os advogados do Templo receberam uma carta dando-lhes o título à terra em 1608. 
Um novo documento para o mesmo efeito foi assinado pela coroa, em 2008, e 



ambos os documentos estão em exposição nos apartamentos no Middle Temple. 
Não foi apenas os advogados que frequentavam o Inns of Court: os navegadores de 
Sir Francis Drake e Sir Walter Raleigh, ambos jantaram no Middle Temple que tem 
relíquias das suas atividades exploratórias do mar. A peça de Shakespeare, Noite 
de Reis foi realizada aqui assim como A Comédia dos Erros foi realizada a primeira 
vez no Grays Inn. 
 
Elizabeth I nunca se casou e assim por sua morte, o Reino passou para James VI 
da Escócia, filho de Mary Stuart, Rainha dos Escoceses cuja prima Elizabeth havia 
condenado à morte por traição. Pela primeira vez Escócia e Inglaterra tem o mesmo 
monarca e James assumiu o título de James I da Inglaterra, País de Gales e Irlanda.  
No entanto, apesar de desde esta data os dois países terem compartilhado um 
monarca comum, eles não formavam uma União comum até 1701.  
 
O filho de James I foi Charles I. Ele se desentendeu com o Parlamento acerca de 
uma série de questões: religião, negócios estrangeiros, a capacidade do rei para 
aumentar a receita sem o consentimento do Parlamento, os privilégios do discurso 
parlamentar, se a coroa era obrigada por lei e a segurança da estabilidade dos 
juízes.  Essencialmente estas disputas poderiam ser caracterizadas como um 
conflito entre uma concepção de realeza, baseada na prerrogativa do soberano 
apontado por Deus para governar um reino, e os costumes e as instituições da 
nação, que já tinham então evoluído. Foi neste contexto que o lado parlamentar e os 
advogados comuns reavivaram o interesse na Carta Magna para sugerir que o rei 
tinha que governar de acordo com a lei da terra. 
 
A disputa resultou na Guerra Civil inglesa que Charles perdeu e, posteriormente, ele 
foi julgado e decapitado em Whitehall.  
 
Depois seguiu-se um período chamado de República (Commonwealth), onde Oliver 
Cromwell foi nomeado Lorde protetor. Após sua morte , Charles II, o filho mais velho 
de Charles I foi restaurado ao trono. Por sua vez foi sucedido por James II. Ele era 
um católico. Religião e política eram entrelaçadas.  Houve uma rebelião sem 
sucesso a favor do filho ilegítimo de por Charles I, o Duque de Monmouth, que foi 
suprimida e os rebeldes sumariamente julgados e condenados à morte ou exílio por 
um juiz notoriamente parcial, juiz Jeffries. 
 
Em 1688, James II foi destronado por William de Orange (A Revolução Gloriosa) e o 
Bill of Rights de 1689 foi passado pelo novo Parlamento.  
 
Este é um pedaço de legislação que é de maior importância constitucional do que a 
Carta Magna e influencia de forma diferente na Constituição E.U. após a 
independência dos Estados Unidos no século XVIII. Para fins do presentes podemos 
observar as seguintes disposições: 
 

As leis não podem ser suspensas pelo ramo executivo do governo sem o 
consentimento do Parlamento, e a suspensão da lei pela autoridade régia é 
ilegal. 
 
Utilização de julgamento por Comissão e tribunais semelhantes em 
preferência aos tribunais de direito comum é ilegal.  
 
Cobrança de impostos sem o consentimento do Parlamento é ilegal e assim 
também é a manutenção de um exército permanente sem consentimento.  
 



Deverá haver eleições livres para o Parlamento e a liberdade de expressão 
dentro do Parlamento não pode ser questionada ou cassada em qualquer 
tribunal.  
 
Julgamento com júri é assegurado para julgamentos de alta traição. 
 
Os juízes tinham segurança de permanência e os juízes da Alta Corte não 
poderiam ser demitidos sem uma resolução de ambas as casas do 
Parlamento.  
 
É proibido fiança excessiva, multas excessivas e tratamento cruel e 
incomum.  
 
A sucessão protestante ao trono é assegurada. 

 
De 1689 a 1945 
 
 
Durante este período da história britânica, o Reino Unido foi estabelecido pelo Ato 
de União com a Escócia. Posteriormente a Irlanda também foi incorporada a União, 
depois de uma revolta fracassada durante as guerras napoleônicas.  Em 1922 uma 
segunda rebelião obteve êxito e o estado independente da Irlanda é formado ficando 
apenas os seis condados da Irlanda do Norte (onde a maioria é protestante) 
permaneceram na União.  
 
Os britânicos consideram que a monarquia constitucional, sob reserva legislativa do 
Parlamento, garante estabilidade que leva ao crescimento econômico e social. O 
contraste foi com a monarquia absolutista da França que eventualmente fora 
derrubada na Revolução francesa. 
 
A primeira metade do século XIX viu chamadas por sufrágio universal e uma reforma 
no sistema de eleição para a Câmara dos comuns, bem como legislação para 
promulgar os Direitos do Homem (livro pelo qual Tom Paine foi perseguido na 
Inglaterra mas encontrou favorecimento nos EUA).  
 
Os tribunais de direito comum desenvolveram os remédios de habeas corpus, pelo 
qual o ato de alguém deter legalmente outrem prisioneiro poderia ser rapidamente 
analisado, e outras medidas que as autoridades públicas eram susceptíveis de ter 
anuladas se excedessem seus poderes.  Foi estabelecido o princípio da Soberania 
do Parlamento, que entre coisas significava que tratados feitos pelo governo não 
tornavam-se parte da lei do Reino Unido a até que e apenas se fosse promulgada 
pelo Parlamento. 
 
Em meio a segunda guerra mundial, no entanto, o Reino Unido e os aliados EUA na 
luta contra a Alemanha e o Japão concordaram que uma carta universal dos direitos 
humanos deveria ser adaptada a uma nova ordem internacional. Isto tornou-se, 
oportunamente, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, das Nações Unidas 
de 1948, e a Fundação dos instrumentos subsequentes direitos humanos adotadas 
em nível regional na Europa, Américas e África (os Convênios Internacionais).  
 
As cortes reais foram abertas em 1888 e estabeleceu-se um Tribunal de recurso de 
apelações civis. Isto foi planejado para ser o corte final, mas o governo nunca 
chegou a abolir o direito de se recorrer à Câmara dos Lordes em sua capacidade 
judiciária, um Comitê de juízes que tinha sido nomeado como pares. Os mesmos 
juízes também sentaram no Comitê Judicial do Conselho Privado (Judicial 



Committee of the Privy Council) que foi a corte de apelação final dos tribunais em 
domínios e territórios além mar, da Igreja britânica e de algumas outras instituições 
diversas estabelecidas ao abrigo de Alvará Régio. 
 
 
De 1945 a 2015 
 
O sistema moderno de Justiça é estabelecido durante este período.  O governo em 
formação do Partido Trabalhista introduziu um sistema nacional de saúde, de 
auxílios ao desemprego e às doenças, um sistema de assistência jurídica para 
aqueles que não podiam pagar advogados (originalmente limitados para os tribunais 
superiores, mas em 1968 estendido para os tribunais inferiores).  
 
O Lorde Chanceler foi um dos gabinetes mais antigos do Estado e era originalmente 
chefe do poder judiciário, e como tal detinha o direito de sentar-se em audiências 
judiciais no Comitê de apelação da Câmara dos Lordes, o/a profissional foi o orador 
da Câmara dos Lordes e um membro do governo responsável pelo orçamento de 
tribunais.  Nos últimos 15 anos tudo isto mudou:  
 
O Lorde Chanceler agora é o Secretário de Estado pela Justiça e dirige um 
departamento que é responsável pelo financiamento de tribunais, o apoio judiciário, 
as prisões, o serviço de liberdade condicional e outras instituições de justiça 
criminal. O Lorde Chanceler já não tem que ser um advogado.  Ele não é um juiz. 
 
O chefe do poder judiciário é o Lord Chief Justice (Lorde Líder Juiz), na Inglaterra e 
País de Gales, o Senhor Presidente na Escócia e Lord Chief Justice da Irlanda do 
Norte na Irlanda do Norte.  
 
Em 1948, o Conselho da Europa foi estabelecido para promover democracia paz do 
estado de direito e o respeito pelos Direitos Humanos na Europa. Em 1950 a 
Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH) foi estabelecida com a maior 
parte de sua inspiração na história constitucional do Reino Unido e na proteção às 
liberdades desenvolvida pelos tribunais de direito comum, portanto: 
 
 
Art. 2o  protege o direito à vida;  
 
Art. 3o  proíbe tratamento desumano ou degradante como formas de punição;  
 
Art. 4o  proíbe a escravidão e o trabalho forçado; 
  
Art 5o  garante o direito de desafiar a detenção perante um tribunal e restringe os 
motivos para detenção;  
 
Art 6o  fornece direito a um julgamento justo em casos criminais e onde os direitos 
civis e as obrigações são determinadas;  
 
Art 7o  proíbe sanções penais retrospectivas; 
 
Art. 8o garante o respeito pela vida familiar e privada em casa e sigilo de 
correspondência; 
 
Art 9o  prevê o direito de professar uma religião de escolha própria e o direito de 
manifestar a sua crença religiosa, sujeito às restrições necessárias;  
 



Art 10 e 11 preveem direitos de liberdade de expressão e de reunião, sujeitas a 
restrições necessárias; 
  
Art 13 requer que os Estados forneçam remédios eficazes para proteger esses 
direitos; 
  
Art 14 proíbe a discriminação em várias áreas no exercício destes direitos.   
 
 
Em 1966, o Reino Unido assinou o protocolo facultativo, permitindo que um 
indivíduo que se queixasse de violação de direitos para requerer a reparação frente 
à Comissão Europeia e, em seguida, frente ao Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem localizado em Estrasburgo. 
 
De 1949 à década de 1980, a maioria dos domínios britânicos se tornaram Estados 
independentes, geralmente dentro o supra nacional instituição da Comunidade das 
Nações (Commonwealth) que significava que eles são considerados para 
determinados fins como britânicos ao invés de estrangeiros. Muitas vezes estes 
Estados herdaram estilo de sistema de governo do tipo parlamentar de Westminster, 
mas com uma constituição baseada em direitos humanos como, por exemplo, as 
constituições de Gana, Uganda, Nigéria, Jamaica, Trinidad, Barbados e outros. 
Alguns destes Estados mantiveram o direito de apelação final ao Comitê Judicial do 
Conselho Privado. 
 
A Escócia tem um governo descentralizado na União e seu próprio Parlamento. O 
País de Gales tem uma Assembleia com competências descentralizadas. Todas 
estas instituições descentralizadas tem que agir de modo compatível com os direitos 
humanos da CEDH.  
 
Em 1956, outra instituição europeia distinta do Conselho da Europa foi criada. Isso 
era a Comunidade Económica Europeia ou mercado comum que posteriormente se 
tornou conhecida como a União Europeia, com base no princípio da livre circulação 
de bens serviços capital e cidadãos. Tem sede em Bruxelas e seu tribunal é em 
Luxemburgo.  Seu Parlamento também reúne-se em Estrasburgo, onde também se 
reúne a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.  
 
O Reino Unido aderiu à UE em 1973. Pela seção 2 do Ato das Comunidades 
Europeias de 1972, regulamentos da UE e outras medidas que são suficientemente 
precisas para ser impostas, criam direitos que indivíduos podem confiar como lei 
nacional mesmo se incompatíveis com o direito previsto pelo Parlamento (como no 
caso Factortame). 
 
Em 1998 o Ato dos Direitos Humanos foi aprovado, entrando em vigor 2 anos 
depois, segundo o qual:  
 

i. todas as autoridades públicas, incluindo os tribunais devem agir de forma 
compatível com os direitos humanos estabelecidos no previsto pelo Ato 
(essencialmente os artigos 2 a 12 e 14), a menos que eles façam algo por 
que foram obrigados a fazer por uma lei aprovada pelo Parlamento  
 

ii. todas as leis dos Parlamentos sempre que aprovadas, devem interpretadas, 
se possível, de forma compatível com os direitos humanos previstos no ato. 

  
iii. Ao decidir se um direito fora violado, o tribunal deve ter em conta a 

jurisprudência de Estrasburgo.  



 
iv. Sempre que uma lei não pode ser interpretada de modo compatível com um 

direito humano, o Alto Tribunal pode conceder uma declaração de 
incapacidade que permite que o ministro colocar uma mudança acelerada de 
legislação perante o Parlamento. 

 
Há debates atuais sobre se: o Reino Unido deve permanecer na UE; a Escócia deve 
permanecer no Reino Unido; Gales deve se tornar uma jurisdição separada; e se 
deve-se alterar ou revogar o Ato dos Direitos Humanos. 
 
 
O Sistema Legal na Inglaterra e no País de Gales 
 
1. Existem cinco níveis de tribunais e juízes: 
 
 
Tribunais Distritais ou de magistrados: o Magistrado Chefe é o juiz líder.  
 
Tribunais de Condado ou da Coroa: cada tribunal tem o seu Juiz Residente que é o 
juiz líder para o centro da corte.  
 
O Tribunal Superior: que encontra-se nos Tribunais Reais de Justiça. É dividido em 
três Divisões: Bancada da Rainha e de Família onde o líder julga se um Tribunal de 
recurso julgue e tem título de Presidente; e a Chancelaria, onde o juiz líder é o 
Chanceler. 
 
O Lorde Chefe de Justiça da Inglaterra e País de Gales (atualmente Lorde Thomas) 
é o chefe do poder judiciário e responsável por tudo o que precede, embora gestão 
judiciária é assistida através de um sistema de juízes presidentes e um Juiz 
Presidinte Sênior.  
 
O Presidente Sênior dos Tribunais (atualmente Lorde Juíz Ryder) é responsável 
para o Judiciário do Tribunal. 
 
A Corte de Recursos: assenta-se nos Tribunais Reais de Justiça e é presidida pelo 
Mestre dos Arquivos (atualmente Lorde Dyson).  
 
A Suprema Corte: assenta-se na Praça do Parlamento e é presidida pelo seu 
Presidente (atualmente Lorde Neuberger). 
 
 
2. Os juízes aplicam o direito estabelecido pelo Parlamento em estatutos ou outras 
formas menores de legislação. Se o Parlamento não fez nenhuma lei os juízes 
aplicam o Direito Comum que deve ser derivado de livros didáticos e as decisões 
dos tribunais superiores que são obrigatórias em tribunais inferiores (a doutrina do 
precedente). Estas decisões são relatadas nos relatórios de lei ou outra forma 
disponibilizadas na internet – Verifique: www.bailii.org .  
 
Cortes Criminais 
 
Magistrados 
 
3. No nível de gravidade mais baixo as infracções podem ser julgadas sumariamente 
em um tribunal ou um Tribunal de magistrados (não advogados formados em 

http://www.bailii.org/


princípios jurídicos e aconselhados por um funcionário de advogado) ou um juiz 
distrital (um juiz profissional).  
 
4. a pena máxima que pode ser imposta é restrita e onde uma sentença mais longa 
for possivelmente necessária o caso pode ser enviado para o próximo nível 
jurisdicional, o Tribunal da coroa para uma sentença.  
 
5. Há o direito de recurso por meio de uma revisão dos fatos contra a condenação e 
sentença no Tribunal da Coroa.  
 
6. magistrados também podem conceder comandos diversos, incluindo mandados 
para a extradição de criminosos de outros países.  
 
7. as decisões dos magistrados do tribunal onde não há nenhum direito de recurso 
para o Tribunal da coroa ou onde a decisão depende de um ponto disputado de 
direito também pode ser apeladas no Tribunal Superior. 
 
O Tribunal da Coroa 
 
8. Os tribunais da coroa lidam com julgamentos na acusações dos crimes mais 
graves com um juiz e júri de doze pessoas aleatoriamente selecionados do registo 
eleitoral.  
 
9. O juiz decide de acordo com as provas e submissões de leis, direciona o júri 
sobre os elementos da infracção para que eles estejam satisfeitos antes deles 
poderem condenar e dos princípio da prova de que eles ouviram.  
 
10. O juiz do julgamento pode também ser um juiz do Tribunal da coroa que 
regularmente se senta no tribunal ou área, ou em casos de maior importância e 
seriedade de um juiz do Tribunal Superior visitante que deixou a sua base nos 
Tribunais de Reais Justiça para sair em circuito. Esta prática reflete o antigo 
costume onde um juiz do Tribunal viajaria rodando dentre os cinco circuitos da 
Inglaterra e País de Gales para vários centros e julgar os casos mais graves.  
 
11. Há um direito de recurso contra a condenação ou sentença para a Divisão 
Criminal do Tribunal de Recursos (estabelecida em 1907). 
 
12. O Tribunal da coroa também lida com apelos de magistrados e seus juízes 
também podem conceder ordens de busca e apreensão e garante dar poderes à 
polícia e outros funcionários para apreender propriedade.  
 
13. As decisões do Tribunal da Coroa que não forem aquelas dadas em um 
julgamento de acusação podem ser revistas no Tribunal Superior. 
 
O Tribunal Superior 
 
14. Os juízes do Tribunal Superior exercerem jurisdição penal ora por julgarem 
casos em circuito (incluindo no Tribunal Criminal Central de Londres) ou recebendo 
recursos feitos ao Tribunal Superior.  
 
15. Estes apelos são geralmente por meio de revisão judicial de uma decisão dos 
tribunais inferiores ou por um direito especial de recurso em uma questão de direito.  
 



16. O juiz do Supremo Tribunal senta-se no tribunal administrativo ao ouvir esses 
apelos e pode sentar-se em uma formação de dois ou três (conhecido como um 
Tribunal Divisional).  
 
17. Quando lidar com uma causa criminal ou matéria onde não há mais recursos 
para o Tribunal de Recursos, mas onde o juiz atesta que o caso envolve uma 
questão de direito de importância pode haver recurso para o Suprema Corte.  
 
18. um juiz do Tribunal Superior também tem funções em relação a uma apelação 
para a Divisão Criminal do Tribunal de Recursos. 
 
O Tribunal de Recursos  
 
19. A Divisão Criminal do Tribunal de Recursos (DCTR) ouve recursos das 
convicções ou sentenças de julgamentos de acusação.  
 
20. O teste é saber se a condenação é insegura ou a sentença é manifestamente 
leniente. O tribunal pode também decidir se uma sentença é indevidamente leniente 
se conceder permissão ao Procurador-Geral para analisar uma sentença em 
particular.  
 
21. Um juiz do tribunal superior primeiro considera os documentos e decide se deve 
conceder permissão para o tribunal pleno. Se a permissão for recusada o requerente 
pode recorrer para o tribunal pleno, mas não tem o direito de assistir e não é 
fornecer uma ordem de representação para a apelação.  
 
22. Se a permissão for concedida uma ordem de representação será feita se o 
requerente tiver fundos suficientes para custear um advogado.  
 
23. A DCTR compõe-se geralmente por três juízes que normalmente incluem um 
Lorde/Dama de Justiça de Recursos e dois juízes do Superior Tribunal.  
 
24. Há apenas o direito de recurso para o Supremo Tribunal se o Tribunal atesta que 
o caso levantou uma questão de lei de importância pública. 
 
A Suprema Corte  
 
25. A Suprema Corte ouve as apelações criminais da Inglaterra, País de Gales e 
Irlanda do Norte se houver autorização concedida em recurso de um caso onde o 
Tribunal de Recursos auferiu um certificado de importância. Ele não ouve apelações 
criminais da Escócia, mas às vezes surge uma questão devoluta onde verifica-se se 
o poder executivo agiu de modo compatível com os direitos humanos no decurso de 
um processo criminal da Escócia: por exemplo, o direito de acesso a um advogado e 
outras questões relativas aos direitos de julgamento justos.  
 
 
Tribunais Europeus  
 
26. Uma pessoa que está insatisfeita com uma decisão do Tribunal de Recursos ou 
do Supremo Tribunal e afirma que uma violação de seus direitos humanos pode ter 
seu envio para Estrasburgo requerido.  
 
27. Se a condenação acionar um ponto discutível de Direito da União Europeia, o 
órgão jurisdicional nacional pode ter que encaminhar o questionamento para o 
tribunal no Luxemburgo antes de decidir a questão. 



 
Cortes Civis 
 
28 Tudo que não for matéria penal é considerada matéria civil. O caso pode dizer 
respeito a direito de família e crianças, onde ela é tratada no Tribunal de família, 
uma questão sobre a capacidade de tomar decisões onde ele é tratado no Tribunal 
de Proteção, uma reclamação sobre danos ou outro remédio para quebra de 
contrato ou a Comissão de um erro onde é provável de ser resolvido no Tribunal de 
Condado ou de Magistrados. 
 
29. Os casos civis mais graves são julgados em uma das três divisões do Tribunal 
Superior: a Bancada da Rainha, a Chancelaria ou Divisão de Família. Casos menos 
graves são tratados no Tribunal de comarca ou no Tribunal de Magistrados.  
 
30. Há um geralmente um direito de recurso do tribunal inferior para a próxima corte 
da hierarquia. Um recurso pode exigir permissão e geralmente envolve investigar se 
houve uma decisão errada do juiz.  
 
31. As decisões do Tribunal Superior são recorridas para o Tribunal de Recursos e 
com sua licença para o Supremo Tribunal.  
 
32. Os juízes do Tribunal Superior podem sentar-se em tribunais especializados: o 
tribunal comercial, o tribunal de tecnologia e construção, o tribunal administrativo e 
um novo Tribunal de planejamento. Os juízes do Tribunal Superior também podem 
sentar-se como um juiz de um dos Tribunais.  
 
33. O Tribunal Administrativo ouve pedidos por meio de revisão judicial dos tribunais 
inferiores e algumas decisões de tribunais e decisões do governo local, de ministros 
de um departamento do governo central e de outras pessoas que exercem poderes 
públicos.  
 
34. O Tribunal Administrativo também ouve apelações de órgãos disciplinares 
profissionais (médicos, advogados, assistentes sociais e similares) e de extradição 
as decisões do Tribunal de Magistrados de Westminster. 
 
Tribunais (especializados) 
 
35. Em paralelo ao sistema judicial há um sistema de tribunais (especializados). 
Ambos os corpos são administrados pelo Serviço de Cortes e Tribunais de Sua 
Majestade.  
 
36. Os tribunais são em maioria divididos em um Tribunal superior e de primeiro 
nível. Dentro de cada nível, há câmaras especializadas lidando com por exemplo: 
saúde e segurança social, pensões de guerra, assuntos regulatórios gerais, 
imigração e asilo, tributação. Alguns tribunais estão fora deste sistema de dois níveis 
por exemplo, Tribunal de concorrência ou estabeleceu seus próprios dois níveis: 
Tribunal de Trabalho e Tribunal de Recurso do trabalho.  
 
37. Alguns tribunais estendem todo o Reino Unido, enquanto os outros operam 
somente dentro de uma das jurisdições nacionais.  
 
38. Os recursos da segunda camada de tribunais vão para o Tribunal de Recursos 
(ou seus equivalentes na Escócia ou Irlanda do Norte). 
 
Outros órgãos judiciais  



 
39. Todas as nomeações judiciais são agora feitas pela Comissão nomeações 
judiciais.  
 
40. Formação judiciária é gerenciada pelo Colégio Judicial.  
 
41. Queixas judiciais são investigadas pelo Escritório de Investigação a Queixas 
Judiciais (EIQJ). 


